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 " برنامج تروحيٌ رٍاضٌ وتأثريه علٌ القلق لذً طالبات

 "  كلَة الرتبَة الرٍاضَة جامعة كفر الشَخ 
 * أ. د / صبحي هحود سراج

 ريحاب ذكي الشابورى** د / 

 / رانيا بكير عبد العاطي م*** 

 مقذمة ومشكلة الذراسة : 
المضػار  يالناػاط اسن ػانأ المضػار  يالناػاط اسن ػانأ تنظر المجتمعات المتقدمة للتػريح  للػأ هنػو همػد مظػاىر ال ػليؾ تنظر المجتمعات المتقدمة للتػريح  للػأ هنػو همػد مظػاىر ال ػليؾ 

الػػػذ  حمػػػارس  ػػػأ ي ػػػت الزػػػراغ اذ حتمحػػػز تمقحػػػؽ ال ػػػعادة لل اػػػر يتقلحػػػؿ التػػػيتر يت زحػػػؼ الملػػػؿ يالقلػػػؽ الػػػذ  حمػػػارس  ػػػأ ي ػػػت الزػػػراغ اذ حتمحػػػز تمقحػػػؽ ال ػػػعادة لل اػػػر يتقلحػػػؿ التػػػيتر يت زحػػػؼ الملػػػؿ يالقلػػػؽ 
 يالصرالات النز حة الناتجة مف تعتد المحاة الحيمحة  .يالصرالات النز حة الناتجة مف تعتد المحاة الحيمحة  .

الممػير اس ا ػأ للتػريح  ىػي الممػير اس ا ػأ للتػريح  ىػي  افاف    ((20012001"تهاني محمد عبدد لسالد" "  "تهاني محمد عبدد لسالد" "  ي أ ىذا الصدد تاػحر ي أ ىذا الصدد تاػحر 
 صػػحة امػػا هف ىنػػاؾ   عػػض اسما ػػحس يالماػػالر التػػأ حات ػػ يا الزػػرد مػػف  ػػ ؿ ممار ػػتو  صػػحة امػػا هف ىنػػاؾ   عػػض اسما ػػحس يالماػػالر التػػأ حات ػػ يا الزػػرد مػػف  ػػ ؿ ممار ػػتو ال ػػعادة الاال ػػعادة الا

لألناػػطة التريحمحػػة تتميػػؿ  ػػأ اس ػػاو ياسنجػػاز ياا تاػػار ياس ػػداع د يحتمتػػت  ػػو الزػػرد مػػف  ػػدرات  دنحػػة لألناػػطة التريحمحػػة تتميػػؿ  ػػأ اس ػػاو ياسنجػػاز ياا تاػػار ياس ػػداع د يحتمتػػت  ػػو الزػػرد مػػف  ػػدرات  دنحػػة 
 ((44::606606يلقلحة يلاطزحة ديتذيؽ الجماؿ ياس تر او يال عادة لند   دمو اآل رحف. )يلقلحة يلاطزحة ديتذيؽ الجماؿ ياس تر او يال عادة لند   دمو اآل رحف. )

هف التريح  نااط تلقائأ مر مقصيد لذاتو يلحس للا ب هف التريح  نااط تلقائأ مر مقصيد لذاتو يلحس للا ب   ((20062006بد لسرحي  طه "  بد لسرحي  طه "  "طه ع"طه عيحذاريحذار
المػاد   م ػػب يحمػارس  ػػأ هي ػات الزػػراغ لتنمحػػو ممتلاػات الزػػرد نز ػحا رحاضػػحا ياجتمالحػا يذىنحػػا ياتزػػؽ المػاد   م ػػب يحمػارس  ػػأ هي ػات الزػػراغ لتنمحػػو ممتلاػات الزػػرد نز ػحا رحاضػػحا ياجتمالحػا يذىنحػػا ياتزػػؽ 
العػامليف   ػػأ مجػػاؿ التػػريح  يالتر حػػة التريحمحػػة للػػأ هف اليػػدؼ مػػف ممار ػػة الناػػاط التريحمػػأ ىػػي اف العػامليف   ػػأ مجػػاؿ التػػريح  يالتر حػػة التريحمحػػة للػػأ هف اليػػدؼ مػػف ممار ػػة الناػػاط التريحمػػأ ىػػي اف 

 ((88::6565ر الزرد  ال عادة الا صحة  يال رير. )ر الزرد  ال عادة الا صحة  يال رير. )حاعحاع

اف مػػف هىػػـ الم ػػمحات التػػأ هطلقػػت للػػأ ىػػذا العصػػر   نػػو اف مػػف هىػػـ الم ػػمحات التػػأ هطلقػػت للػػأ ىػػذا العصػػر   نػػو   ((20032003كمدداا لسالددمن)د   كمدداا لسالددمن)د   يحاػػحر يحاػػحر 
لصر التريح  يلصر القلؽ يلصر التانيليجحا يترت ط ىذه الم محات  ع  ػة ييحقػة  حمػا  حنمػا يهصػ   لصر التريح  يلصر القلؽ يلصر التانيليجحا يترت ط ىذه الم محات  ع  ػة ييحقػة  حمػا  حنمػا يهصػ   

 أ المد مف الماا ت المترت ة للحيا دمحث هف  أ المد مف الماا ت المترت ة للحيا دمحث هف   التريح  ىي همد متطل ات ىذا العصر لما لو مف ت يحرالتريح  ىي همد متطل ات ىذا العصر لما لو مف ت يحر
اسناطة التريحمحة تؤد  الأ اس  ع مف ماات التيتر العص أ يالملؿ ياساتئاب النز أ ياذلؾ تؤد  اسناطة التريحمحة تؤد  الأ اس  ع مف ماات التيتر العص أ يالملؿ ياساتئاب النز أ ياذلؾ تؤد  

 ((4444::    6633ديرًا أ الت لص مف هيارة المحاة التأ حعانأ منيا اا راد يالمجتمعات  أ ىذا العصر .)ديرًا أ الت لص مف هيارة المحاة التأ حعانأ منيا اا راد يالمجتمعات  أ ىذا العصر .)
 

  .استاذ الترويح و رئيس قسن الترويح الردياضي ، كليت التربيت الرياضيت ، جاهعت كفر الشيخ *

 .هدرس بقسن الترويح الرياضي ، كليت التربيت الرياضيت ، جاهعت كفر الشيخ **

 .هعيدة بقسن الترويح الرياضي ، كليت التربيت الرياضيت ، جاهعت كفرالشيخ ***
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يحعػػػد التريحػػػ  الرحاضػػأ مػػػػف هىػػػـ هنػػػياع التريحػػػػ  الػػذ  تتضمػػػف  رامجػػػػة العدحػػػد مػػػف اسناطػػػػة يحعػػػد التريحػػػ  الرحاضػػأ مػػػػف هىػػػـ هنػػػياع التريحػػػػ  الػػذ  تتضمػػػف  رامجػػػػة العدحػػػد مػػػف اسناطػػػػة 
ال دنحػػة يالرحاضحة داما هنػو حعػد هايػر هنػياع اسناػطة تػ يحرًا للػأ الجيانػب ال دنحػة يالز ػحيليجحة يالنز ػحة  ال دنحػػة يالرحاضحة داما هنػو حعػد هايػر هنػياع اسناػطة تػ يحرًا للػأ الجيانػب ال دنحػة يالز ػحيليجحة يالنز ػحة  

محػػو ا ػػر   ػػأ تمقحػػؽ المتعػػة محػػو ا ػػر   ػػأ تمقحػػؽ المتعػػة للزػػرد سيجػػة هناػػطتة التػػأ تاػػتمؿ للػػأ اسلعػػاب يالرحاضػػحات ديحتمحػػز   ىللزػػرد سيجػػة هناػػطتة التػػأ تاػػتمؿ للػػأ اسلعػػاب يالرحاضػػحات ديحتمحػػز   ى
الاػػػاملة اا ػػػراد  اسضػػػا ة الػػػأ هىمحتػػػو  ػػػأ التنمحػػػة المتااملػػػة للا صػػػحة مػػػف النػػػيامأ ال انحػػػة يالنز ػػػحة الاػػػاملة اا ػػػراد  اسضػػػا ة الػػػأ هىمحتػػػو  ػػػأ التنمحػػػة المتااملػػػة للا صػػػحة مػػػف النػػػيامأ ال انحػػػة يالنز ػػػحة 

 ((85،8485،84::  44يالصمحة يالعقلحة يااجتمالحة .)يالصمحة يالعقلحة يااجتمالحة .)

هف مػف هىػـ الزيائػد النز ػحة التػأ تعػػيد هف مػف هىػـ الزيائػد النز ػحة التػأ تعػػيد   ((20072007كمداا در)يدش أ)أمدديخ لس د)سي  كمداا در)يدش أ)أمدديخ لس د)سي  يحاػحر اػؿ مػف يحاػحر اػؿ مػف 
ار ة  رامج التريح  الرحاضػأ ىػي الػت لص مػف القلػؽ يالضػنيط النز ػحة التػأ حعػانأ ار ة  رامج التريح  الرحاضػأ ىػي الػت لص مػف القلػؽ يالضػنيط النز ػحة التػأ حعػانأ للأ اس راد مف ممللأ اس راد مف مم

مػػف الزػػرد د   ػػرامج التػػريح  الرحاضػػأ  ػػادرة للػػأ ا ػػت داؿ ماػػالر القلػػؽ يالتػػيتر ياارىػػاؽ الػػأ ماػػالر مػػف الزػػرد د   ػػرامج التػػريح  الرحاضػػأ  ػػادرة للػػأ ا ػػت داؿ ماػػالر القلػػؽ يالتػػيتر ياارىػػاؽ الػػأ ماػػالر 
 ((694694::  6464ال يجة يالمتعة يال عادة يتميحؿ النز حة المنيارة الأ نز حة منتعاة مق لة للأ المحاة  ) ال يجة يالمتعة يال عادة يتميحؿ النز حة المنيارة الأ نز حة منتعاة مق لة للأ المحاة  ) 

هف اسناػػػطة التريحمحػػػة هف اسناػػػطة التريحمحػػػة   ((20132013"أمددداني لسبطدددرل)  أمحمدددد الددد"م  "  "أمددداني لسبطدددرل)  أمحمدددد الددد"م  "   ػػأ مػػػحف حياػػػد اػػ  مػػػف  ػػأ مػػػحف حياػػػد اػػ  مػػػف 
ت ػػػالد  ػػػأ  تمقحػػػؽ الماجػػػات اسن ػػػانحة للتع حػػػر ال ػػػ ؽ لػػػف الػػػذات ديالتمػػػرر مػػػف الضػػػنيط يالتػػػيتر ت ػػػالد  ػػػأ  تمقحػػػؽ الماجػػػات اسن ػػػانحة للتع حػػػر ال ػػػ ؽ لػػػف الػػػذات ديالتمػػػرر مػػػف الضػػػنيط يالتػػػيتر 
العص أ المصامب للمحاة العصرحة د يتطيحر الصمة ال دنحة ياسنزعالحػة للزػرد د يتػي حر محػاة ا صػحة العص أ المصامب للمحاة العصرحة د يتطيحر الصمة ال دنحة ياسنزعالحػة للزػرد د يتػي حر محػاة ا صػحة 

  ((65،6465،64: : 44لائلحة م تقرة دتنمحة يدلـ المحاة الدحمقراطحة . )لائلحة م تقرة دتنمحة يدلـ المحاة الدحمقراطحة . )ي ي 

(أ "محمدددد لسحمددداحمي )عايددددز عبدددد لس زيدددز" (أ "محمدددد لسحمددداحمي )عايددددز عبدددد لس زيدددز" 20012001" تهددداني عبدددد لسالددد"  " " تهددداني عبدددد لسالددد"  " يحتزػػػؽ اػػػ  مػػػف يحتزػػػؽ اػػػ  مػػػف 
("ط  عبد ("ط  عبد 20052005( " ريتشارد م)ا )آ ر)خ " ( " ريتشارد م)ا )آ ر)خ " yarlgadda,etal " "20042004(أ "يارسجادل )آ ر)خ (أ "يارسجادل )آ ر)خ 20072007  

للأ هف ممار ة اسناطة التريحمحة تي ر الزرص لتجر ة   ػرات جدحػدة د الاػعير للأ هف ممار ة اسناطة التريحمحة تي ر الزرص لتجر ة   ػرات جدحػدة د الاػعير ((20062006لسرحي  ط  "  لسرحي  ط  "  
 ااطمئنػػاف دااػػ اع رح ػػة مػػب اس ػػتط ع يت احػػد الػػذات ديتنمحػػة اليقػػة  ػػالنزس ديحقضػػأ للػػأ ال جػػؿ  ااطمئنػػاف دااػػ اع رح ػػة مػػب اس ػػتط ع يت احػػد الػػذات ديتنمحػػة اليقػػة  ػػالنزس ديحقضػػأ للػػأ ال جػػؿ 
ديتنمحػػػة صػػػزات اسمانػػػة داس ػػػاو يالػػػتماـ  ػػػأ اسنزعػػػاات ديالتلقائحػػػة يالاػػػجالة دالػػػت لص مػػػف المحػػػيؿ ديتنمحػػػة صػػػزات اسمانػػػة داس ػػػاو يالػػػتماـ  ػػػأ اسنزعػػػاات ديالتلقائحػػػة يالاػػػجالة دالػػػت لص مػػػف المحػػػيؿ 

   ة در ت م تي  الصمة العقلحة د لدـ التمادى  أ هم ـ الحقظة ديتنمحة النضج العاطزأ .ة در ت م تي  الصمة العقلحة د لدـ التمادى  أ هم ـ الحقظة ديتنمحة النضج العاطزأ .العديانحالعديانح
 (46: 8( د )66: 44( د )39: 65( د )69: 4)

تمتؿ ماالة القلؽ مرازًا رئح حا  أ للأ النزس  ااؿ لاـ د يىػي مػف اانزعػاات التػأ اىتمػت تمتؿ ماالة القلؽ مرازًا رئح حا  أ للأ النزس  ااؿ لاـ د يىػي مػف اانزعػاات التػأ اىتمػت 
النز ػػأ يللػػـ ااجتمػػاع يالرحاضػػة يححرىػػا النز ػػأ يللػػـ ااجتمػػاع يالرحاضػػة يححرىػػا   مييػػا يدرا ػػتيا ت صصػػات لدحػػدة منيػػا للػػـ الػػنزس يالطػػب   مييػػا يدرا ػػتيا ت صصػػات لدحػػدة منيػػا للػػـ الػػنزس يالطػػب 

دلما ليا مف َايار م اارة للأ ا ت ؿ اليظائؼ النز حة هي الج محة يحعت ر القلؽ ااارة ال طر التأ ت ئ دلما ليا مف َايار م اارة للأ ا ت ؿ اليظائؼ النز حة هي الج محة يحعت ر القلؽ ااارة ال طر التأ ت ئ 
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اػػػؿ مػػػيارد الج ػػػمحة يالنز ػػػحة دي ػػػأ  ػػػ حؿ المزػػػاظ للػػػأ الػػػذات يالػػػد اع لنيػػػا ديحػػػؤدى القلػػػؽ  م تلػػػؼ اػػػؿ مػػػيارد الج ػػػمحة يالنز ػػػحة دي ػػػأ  ػػػ حؿ المزػػػاظ للػػػأ الػػػذات يالػػػد اع لنيػػػا ديحػػػؤدى القلػػػؽ  م تلػػػؼ 
التػػيزاف النز ػػأ دممػػا حمزػػز الاػػائف المػػأ الػػأ ممايلػػة الػػادة التػػيزاف النز ػػأ دممػػا حمزػػز الاػػائف المػػأ الػػأ ممايلػػة الػػادة   م ػػتيحاتو ي ػػأ درجػػات متزايتػػو الػػأ  قػػدافم ػػتيحاتو ي ػػأ درجػػات متزايتػػو الػػأ  قػػداف

 ال حطرة لؿ ىذا التيازف يا ت عاد مقيماتو    الحب  ليؾ م تلزة .ال حطرة لؿ ىذا التيازف يا ت عاد مقيماتو    الحب  ليؾ م تلزة .

الػػأ يجػػيد القلػػؽ  ػػأ محػػاة اان ػػاف  ػػدرجات متزايتػػو حعػػيد الػػأ الػػأ يجػػيد القلػػؽ  ػػأ محػػاة اان ػػاف  ػػدرجات متزايتػػو حعػػيد الػػأ   ((20122012زينددا لسجبدد)ر   زينددا لسجبدد)ر   تاػػحر تاػػحر 
أ حعحاػػيا دتمتػػد مػػا حف القلػػؽ ال  ػػحط أ حعحاػػيا دتمتػػد مػػا حف القلػػؽ ال  ػػحط ضػػنيط انزعالحػػة م ػػتمرة   ػػ ب الماػػااؿ يهل ػػاو المحػػاة الحيمحػػة التػػضػػنيط انزعالحػػة م ػػتمرة   ػػ ب الماػػااؿ يهل ػػاو المحػػاة الحيمحػػة التػػ

   الذ  حظير للأ ااؿ ال احة دياناناؿ ال اؿ يالقلؽ الادحد الذ  حظير للأ ااؿ رلب ي الززغ .الذ  حظير للأ ااؿ ال احة دياناناؿ ال اؿ يالقلؽ الادحد الذ  حظير للأ ااؿ رلب ي الززغ .
(4:6) 

هف القلػػؽ ا ػػتجا ات مات ػػ ة  يػػي حناػػ  مػػف ميحػػر ححػػر ممػػدد هف القلػػؽ ا ػػتجا ات مات ػػ ة  يػػي حناػػ  مػػف ميحػػر ححػػر ممػػدد   ((20062006علددي بددخ لس طدداا  علددي بددخ لس طدداا  حػػر  حػػر  
ديىنػػػاؾ ل  ػػػة  ػػػحف م ػػػتيحات القلػػػؽ يااداو الرحاضػػػأ محػػػث حاػػػيف القلػػػؽ تػػػ يحراف مت احنػػػاف للػػػأ اسداو ديىنػػػاؾ ل  ػػػة  ػػػحف م ػػػتيحات القلػػػؽ يااداو الرحاضػػػأ محػػػث حاػػػيف القلػػػؽ تػػػ يحراف مت احنػػػاف للػػػأ اسداو 
دالتػػ يحر الم ػػحر  ػػنذا اػػاف الدرجػػة القلػػؽ المتي ػػطة ي ػػأ المػػديد المتعدلػػة اػػاف ه ػػرب الػػأ التح ػػحر امػػا دالتػػ يحر الم ػػحر  ػػنذا اػػاف الدرجػػة القلػػؽ المتي ػػطة ي ػػأ المػػديد المتعدلػػة اػػاف ه ػػرب الػػأ التح ػػحر امػػا 

 ( ( 4،34،3::  6060لذىنحة .)لذىنحة .)حمدث  أ مجاؿ اسناطة احمدث  أ مجاؿ اسناطة ا

يتعد المرملة الجامعحة مف هىـ  المرامؿ  أ محاة الطال ات د    ب ما تضحزو مف  رص النمي يتعد المرملة الجامعحة مف هىـ  المرامؿ  أ محاة الطال ات د    ب ما تضحزو مف  رص النمي 
الا صػأ يالػتعلـ اساػادحمأ دححػر هف ىػػذه المرملػة اػ   مرملػة حمػر  يػػا اسن ػاف حياجػة  حيػا الطال ػػات الا صػأ يالػتعلـ اساػادحمأ دححػر هف ىػػذه المرملػة اػ   مرملػة حمػر  يػػا اسن ػاف حياجػة  حيػا الطال ػػات 

اؿ مف مرملة دار ػحة الػأ ه ػر  اؿ مف مرملة دار ػحة الػأ ه ػر   عض التمدحات يالصعي ات التأ تجعليا  ارج نطاؽ الرامة  نف اسنتق عض التمدحات يالصعي ات التأ تجعليا  ارج نطاؽ الرامة  نف اسنتق
حجعؿ محاة الطال ػات  ػأ تنححػر م ػتمر د يذلػؾ   ػ ب مػا حمػدث مػف تجدحػد  ػأ اس اػار يتػرااـ   ػرات حجعؿ محاة الطال ػات  ػأ تنححػر م ػتمر د يذلػؾ   ػ ب مػا حمػدث مػف تجدحػد  ػأ اس اػار يتػرااـ   ػرات 
يللأ الرحـ مف هىمحػة المرملػة الجامعحػة  ػأ محػاة الطال ػات  ػ نيف حػياجيف  حيػا الايحػر مػف الصػعي ات يللأ الرحـ مف هىمحػة المرملػة الجامعحػة  ػأ محػاة الطال ػات  ػ نيف حػياجيف  حيػا الايحػر مػف الصػعي ات 

 تصػادحة ياسجتمالحػة يالا صػحة يالنز ػحة  تصػادحة ياسجتمالحػة يالا صػحة يالنز ػحة يالماا ت يت تلؼ الماا ت  ػنمت ؼ مصػادرىا  منيػا اسيالماا ت يت تلؼ الماا ت  ػنمت ؼ مصػادرىا  منيػا اس
ي ػػد تاػػػيف تلػػػؾ التمػػدحات ناتجػػػة لػػػف  قػػػداف التياصػػؿ مػػػت ااصػػػد او يالػػزم و يهلضػػػاو ىحئػػػة التػػػدرحس ي ػػد تاػػػيف تلػػػؾ التمػػدحات ناتجػػػة لػػػف  قػػػداف التياصػػؿ مػػػت ااصػػػد او يالػػزم و يهلضػػػاو ىحئػػػة التػػػدرحس 
ياليحئة المعاينة يذلؾ حنتج لف يجيد رديد ه عاؿ ححر م تم ة مػت  عػض الطال ػات يىػذه الػرديد نتحجػة ياليحئة المعاينة يذلؾ حنتج لف يجيد رديد ه عاؿ ححر م تم ة مػت  عػض الطال ػات يىػذه الػرديد نتحجػة 

اـ ال ػاميحف   لػداد مقحػاس القلػؽ تػـ تيزحعػو للػأ طال ػات اـ ال ػاميحف   لػداد مقحػاس القلػؽ تػـ تيزحعػو للػأ طال ػات للقلؽ الػذ   حػدير  ػدا ليف مػف ىػذا المنطػؽ  ػللقلؽ الػذ   حػدير  ػدا ليف مػف ىػذا المنطػؽ  ػ
الحػػة التر حػػػة الرحاضػػػحة جامعػػػة ازػػر الاػػػحر يالمقحػػػدحف  الزر ػػػة اليانحػػػة يمػػف  ػػػ ؿ اجا ػػػو الطال ػػػات للػػػأ الحػػة التر حػػػة الرحاضػػػحة جامعػػػة ازػػر الاػػػحر يالمقحػػػدحف  الزر ػػػة اليانحػػػة يمػػف  ػػػ ؿ اجا ػػػو الطال ػػػات للػػػأ 

 المقحاس ت حف لل اميحف الطال ات التأ تعانأ مف القلؽ المقحاس ت حف لل اميحف الطال ات التأ تعانأ مف القلؽ 
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ف  ػػ ؿ  رنػػامج تريحمػػأ ف  ػػ ؿ  رنػػامج تريحمػػأ لػػذا جػػاو اىتمػػاـ ال ػػاميحف  ممايلػػة المػػد القلػػؽ ال ػػاص  الطال ػػات مػػلػػذا جػػاو اىتمػػاـ ال ػػاميحف  ممايلػػة المػػد القلػػؽ ال ػػاص  الطال ػػات مػػ
رحاضأ  الذ  ح الد للأ المد مف القلؽ يىي  رنامج تريحمأ رحاضأ يت يحره للأ القلؽ لػد  طال ػات رحاضأ  الذ  ح الد للأ المد مف القلؽ يىي  رنامج تريحمأ رحاضأ يت يحره للأ القلؽ لػد  طال ػات 
الحػػػة التر حػػػة الرحاضػػػحة يالمقحػػػدحف  الزر ػػػة اليانحػػػة  محػػػث حماػػػف التعامػػػؿ مػػػف  ػػػ ؿ ال رنػػػامج يتقػػػػدحميا الحػػػة التر حػػػة الرحاضػػػحة يالمقحػػػدحف  الزر ػػػة اليانحػػػة  محػػػث حماػػػف التعامػػػؿ مػػػف  ػػػ ؿ ال رنػػػامج يتقػػػػدحميا 

ماللطال ات  صيرة ماي ة تل أ امتحاجاتيـ يتتنا ب مت  دراتيللطال ات  صيرة ماي ة تل أ امتحاجاتيـ يتتنا ب مت  دراتي ماـ يا   ..انحاتيـ  ي صائص مرملتيـ العمرحةانحاتيـ  ي صائص مرملتيـ العمرحةـ يا 

محمدد محمدد لسحمداحمعأ عايددز محمدد محمدد لسحمداحمعأ عايددز يمف  ػ ؿ اطػ ع ال ػاميحف للػأ العدحػد مػف المراجػت العلمحػة يمف  ػ ؿ اطػ ع ال ػاميحف للػأ العدحػد مػف المراجػت العلمحػة 
كمدددداا لسددددديخ عبددددد لسددددرحمخ در)يددددش أ محمددددد محمددددد كمدددداا لسددددديخ عبددددد لسددددرحمخ در)يددددش أ محمددددد محمددددد ( د ( د   6565) ) ( ( ٧٠٠٢٧٠٠٢عبددددد لس زيددددز م ددددط ع  عبددددد لس زيددددز م ددددط ع  

المرجعحػة ادرا ػة اػ  المرجعحػة ادرا ػة اػ  (  الدرا ات (  الدرا ات 6868) )   ((٧٠٠٠٧٠٠٠محم)د لالماعيا طلب   محم)د لالماعيا طلب   (د (د   6464))( ( ٧٠٠٢٧٠٠٢لسحماحمع لسحماحمع 
زينددا لسجبدد)ر  زينددا لسجبدد)ر  ( د ( د 6969))  ((20182018مددرل  محمددد لحمددد لسالدديد  مددرل  محمددد لحمددد لسالدديد  (د (د 77))((20182018الددها  عبددد لسحلددي  محمددد  الددها  عبددد لسحلددي  محمددد  

حظير للأ اس راد يلاف لـ حظير للأ اس راد يلاف لـ الدرا ات تتمدث لف القلؽ  الذ  الدرا ات تتمدث لف القلؽ  الذ    ( مف امظت ال امية هف ىذه( مف امظت ال امية هف ىذه66))((20122012  
 ت يحره للأ القلؽ . ت يحره للأ القلؽ . تتطرؽ ه  مف تلؾ الدرا ات ال ا قة سىمحة تصمحـ  رنامج تريحمأ رحاضأ ي تتطرؽ ه  مف تلؾ الدرا ات ال ا قة سىمحة تصمحـ  رنامج تريحمأ رحاضأ ي 

يمف ىذا المنطؽ  يؼ تقيـ ال ػاميحف  درا ػة  عنػياف ا ػت داـ  رنػامج تريحمػأ رحاضػأ يتػ يحره يمف ىذا المنطؽ  يؼ تقيـ ال ػاميحف  درا ػة  عنػياف ا ػت داـ  رنػامج تريحمػأ رحاضػأ يتػ يحره 
 للأ القلؽ  لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر يالمقحدحف  الزر ة اليانحة . للأ القلؽ  لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر يالمقحدحف  الزر ة اليانحة . 

  هىمحة الدرا ة يالماجة الحيا : 
القلؽ لد  طال ات احة التر حة الرحاضحة مف   ؿ  رنامج تريحمأ رحاضأ  د محث ت زحؼ  -1

هنو اتيجد درا ات تتاا و ليذا الميضيع مف منطلؽ هىمحة  رنامج تريحمأ رحاضأ يت يحره 
للأ القلؽ لف طرحؽ الممار ة ياا ناع التأ تتنا ب مت طال ات الحة التر حة الرحاضحة  أ 

 عأ.مرملة التعلحـ الجام
 تم حف النامحة النز حة للطال ات  أ مرملة الجامعحة  -2

 هذف الذراسة : 
التعػػرؼ للػػأ مػػد   تػػايحر ال رنػػامج التريحمػػأ الرحاضػػأ للػػأ ت زحػػؼ القلػػؽ لػػد  طال ػػات الحػػة التعػػرؼ للػػأ مػػد   تػػايحر ال رنػػامج التريحمػػأ الرحاضػػأ للػػأ ت زحػػؼ القلػػؽ لػػد  طال ػػات الحػػة 

 التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر 
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 فرض الذراسة :
( ( ال عػدىال عػدى  –قحا ػححف )الق لػأ قحا ػححف )الق لػأ  ػطأ ال ػطأ التيجد  ريؽ ذات دالة امصائحة   أ مقحاس القلػؽ  ػحف متي تيجد  ريؽ ذات دالة امصائحة   أ مقحاس القلػؽ  ػحف متي 

 لصال  القحاس ال عد  لدى طال ات الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحرلصال  القحاس ال عد  لدى طال ات الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر

 املصطلحات املستخذمة يف الذراسة :
 برنامج تر)يحي رياضي :

  نو ل ارة لف مجميلػة مػف ااناػطة التريحمحػة يالرحاضػحة   نو ل ارة لف مجميلػة مػف ااناػطة التريحمحػة يالرحاضػحة    ( (20012001تهاني عبدلسال"   تهاني عبدلسال"   تعرؼ تعرؼ 
المنظمػػػة تمػػػت ااػػػراؼ رائػػػد تريحمػػػأ مػػػف هجػػػؿ تمقحػػػؽ ىػػػدؼ التر حػػػة التريحمحػػػة اا يىػػػي تنحػػػر  ػػػليؾ المنظمػػػة تمػػػت ااػػػراؼ رائػػػد تريحمػػػأ مػػػف هجػػػؿ تمقحػػػؽ ىػػػدؼ التر حػػػة التريحمحػػػة اا يىػػػي تنحػػػر  ػػػليؾ 
اسلضاو  أ ي ت الزراغ الأ  ليؾ اسميؿ يذلؾ لف طرحؽ تنمحة معليمات يميارات يتايحف اتجاىات اسلضاو  أ ي ت الزراغ الأ  ليؾ اسميؿ يذلؾ لف طرحؽ تنمحة معليمات يميارات يتايحف اتجاىات 

 ((433433  ::44احجا حة نمي انؿ ي ت الزراغ .) احجا حة نمي انؿ ي ت الزراغ .) 

 لسقلق :  
  نػو ىػي مالػة تػيتر اػامؿ يم ػتمر نتحجػة تي ػت تيدحػد  طػر   نػو ىػي مالػة تػيتر اػامؿ يم ػتمر نتحجػة تي ػت تيدحػد  طػر   ((20052005حامد عبد لسال"   حامد عبد لسال"   حعر ة حعر ة 

 ((484484: : 55 علأ هي رمز   د حمدث ديحصام يا حامض د يهحراض نز حة ج محة )  علأ هي رمز   د حمدث ديحصام يا حامض د يهحراض نز حة ج محة ) 

 طاسبات لس رق  لسثاني  بكلي  لستربي  لسرياضي   :
التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحر يالػػذحف حعػػانيف التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحر يالػػذحف حعػػانيف ىػػـ الطال ػػات المقحػػدحف  الزر ػػة اليانحػػة  الحػػة ىػػـ الطال ػػات المقحػػدحف  الزر ػػة اليانحػػة  الحػػة 

 )تعرحؼ اجرائأ()تعرحؼ اجرائأ(  مف القلؽ ي قا لدرجتيف للى مقحاس القلؽ .مف القلؽ ي قا لدرجتيف للى مقحاس القلؽ .

 االطار النظرى 
 ماهي  لستر)يح لسرياضع :

التريح  ىي طرحقة ي محاة ي ا ليب معحف حتمحز  انو حمي  نااطًاد  د حايف ناػاطا لنحزػًا امػا التريح  ىي طرحقة ي محاة ي ا ليب معحف حتمحز  انو حمي  نااطًاد  د حايف ناػاطا لنحزػًا امػا 
 ػػأ الرحاضػػحات ي اسلعػػاب العنحزػػةد هي ناػػاطًا ىادًئػػا امػػا  ػػأ  ػػراوة اتػػاب هي  ػػماع مي ػػحق د ي تتعػػدد  ػػأ الرحاضػػحات ي اسلعػػاب العنحزػػةد هي ناػػاطًا ىادًئػػا امػػا  ػػأ  ػػراوة اتػػاب هي  ػػماع مي ػػحق د ي تتعػػدد 

اف مػا حعت ػره اف مػا حعت ػره   النااط التريحمأ  تعدد اىتمامػات اس ػرادد يمػا ىػي حتػذيؽ لزػرد مػا ححػر متػذيؽ لأل ػر  ػؿالنااط التريحمأ  تعدد اىتمامػات اس ػرادد يمػا ىػي حتػذيؽ لزػرد مػا ححػر متػذيؽ لأل ػر  ػؿ
 الزرد نااطًا تريحمحًا  أ ي ت ما ا حايف اذلؾ  أ ي ت ه ر اذا    منو التمدحد.الزرد نااطًا تريحمحًا  أ ي ت ما ا حايف اذلؾ  أ ي ت ه ر اذا    منو التمدحد.
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الػأ هف التػريح  نػيع مػف الناػاط حمػارس  ػأ ي ػت الزػراغ الػأ هف التػريح  نػيع مػف الناػاط حمػارس  ػأ ي ػت الزػراغ   ((20102010محم)د طلب   محم)د طلب     حاحر اؿ مف حاحر اؿ مف 
يح تػػػػاره الزػػػػرد  ػػػػدا ت مػػػػف نز ػػػػو يحنػػػػتج لنػػػػو اات ػػػػاب العدحػػػػد مػػػػف القػػػػحـ ال دنحػػػػة ي ال لقحػػػػة ي المعر حػػػػة يح تػػػػاره الزػػػػرد  ػػػػدا ت مػػػػف نز ػػػػو يحنػػػػتج لنػػػػو اات ػػػػاب العدحػػػػد مػػػػف القػػػػحـ ال دنحػػػػة ي ال لقحػػػػة ي المعر حػػػػة 

 ( ( 4040: : 6868يااجتمالحة يحاعر مف   لو  المتعة الدا لحة الم تمرة  أ المااراة . )يااجتمالحة يحاعر مف   لو  المتعة الدا لحة الم تمرة  أ المااراة . )

حج ناػاط تلقػائأ مػر مقصػيد لذاتػو يلػحس للا ػب حج ناػاط تلقػائأ مػر مقصػيد لذاتػو يلػحس للا ػب هف التػري هف التػري  ((20062006    طه عبد لسدرحي طه عبد لسدرحي    اما حؤاػداما حؤاػد
 ((6565: : 88الماد   م ب حزايؿ  أ هي ات الزراغ لتنمحة ملاات الزرد رحاضحًا ياجتمالحًا يذىنحًا. )الماد   م ب حزايؿ  أ هي ات الزراغ لتنمحة ملاات الزرد رحاضحًا ياجتمالحًا يذىنحًا. )

التػػريح    نػػو فرد  عػػؿ لػػاطزأ هي مالػػة نز ػػحة هي اػػعير التػػريح    نػػو فرد  عػػؿ لػػاطزأ هي مالػػة نز ػػحة هي اػػعير   ((٧٠٠٠٧٠٠٠    تهدداني عبددد لسالدد" تهدداني عبددد لسالدد"   يتعػػرؼيتعػػرؼ
حم و الزرد   ؿ يهيناو ي عػد ممار تػػػػػػو للناػاط مػا  ػل حًا هي احجا حػًاد ىاد ػًا يحػتـ هينػػػػػػػاو ي ػت الزػراغد يهف حم و الزرد   ؿ يهيناو ي عػد ممار تػػػػػػو للناػاط مػا  ػل حًا هي احجا حػًاد ىاد ػًا يحػتـ هينػػػػػػػاو ي ػت الزػراغد يهف 

 ((44::604604حايف الزرد مد يلػػػػػًا  رح ة ا صحة يحتضمف  مرحة اا تحار يحرضو  أ ذاتو. )حايف الزرد مد يلػػػػػًا  رح ة ا صحة يحتضمف  مرحة اا تحار يحرضو  أ ذاتو. )

ى ىي ذلؾ النيع مف التريح  يالذ  حتضمف  رامجو العدحػد مػف المنااػط ال دنحػة ى ىي ذلؾ النيع مف التريح  يالذ  حتضمف  رامجو العدحػد مػف المنااػط ال دنحػة يالتريح  الرحاضيالتريح  الرحاض
 ((8484: :   44يالرحاضحة  يي هاير هنياع التريح  يت يحر للأ الزرد الممارس )يالرحاضحة  يي هاير هنياع التريح  يت يحر للأ الزرد الممارس )

يحعت ر التريح  الرحاضأ اا اس  أ  رامج التريح  لما حتمحز  و مػف هىمحػة ا ػر   ػأ ال ػعادة  يحعت ر التريح  الرحاضأ اا اس  أ  رامج التريح  لما حتمحز  و مػف هىمحػة ا ػر   ػأ ال ػعادة  
امأ ال دنحػػػػػة يالصػػػػػمحة امأ ال دنحػػػػػة يالصػػػػػمحة لاػػػػػاملو  ػػػػػأ تنمحػػػػػة الا صػػػػػحة مػػػػػف النػػػػػي لاػػػػػاملو  ػػػػػأ تنمحػػػػػة الا صػػػػػحة مػػػػػف النػػػػػي  ااضػػػػػا ة الػػػػػأ هىمحتػػػػػو  ػػػػػأ التنمحػػػػػة ا ااضػػػػػا ة الػػػػػأ هىمحتػػػػػو  ػػػػػأ التنمحػػػػػة ا

 ..يااجتمالحةيااجتمالحة

  نػػو ىػػي مالػػة تػػيتر اػػامؿ يم ػػتمر نتحجػػة تي ػػت   نػػو ىػػي مالػػة تػػيتر اػػامؿ يم ػػتمر نتحجػػة تي ػػت   ((20052005حامددد عبددد لسالدد"   حامددد عبددد لسالدد"   همػػا القلػػؽ  حعر ػػة همػػا القلػػؽ  حعر ػػة 
 ((484484: :   55تيدحد  طر  علأ هي رمز   د حمدث ديحصام يا حامض د يهحراض نز حة ج محة )تيدحد  طر  علأ هي رمز   د حمدث ديحصام يا حامض د يهحراض نز حة ج محة )

  نو انزعػاؿ مراػب مػف التػيتر الػدا لأ يالاػعير  ػال يؼ   نو انزعػاؿ مراػب مػف التػيتر الػدا لأ يالاػعير  ػال يؼ   ((19981998محمد حالخ ع")   محمد حالخ ع")   حعر ة حعر ة ي ي 
 .يتي ت ال طر يىي   رة انزعالحة ححر  ارة حدرايا الزرد اائ حن عث مف دا لويتي ت ال طر يىي   رة انزعالحة ححر  ارة حدرايا الزرد اائ حن عث مف دا لو

 الذراسات املرجعَة :
 درلال  : (7(  8102الها  عبد لسحلي  محمد  

 رنامج االعاب التريحمحة للأ  زض م تي  القلؽ للمترددات للأ  تايحر
 ااندحة الصمحة  

:  
    

 م)ض)عها

التعرؼ تايحر  رنامج االعاب التريحمحة للأ  زض م تي  القلؽ 
 للمترددات للأ ااندحة الصمحة

 لسهدف منها :
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 لسمنهج لسمالت د  : المنيج التجرح أ لط حعة الدرا ة 
%(للأ الناد  الصمأ )جحـ  تاحؿ 11,54 ن  ة مئيحة ) ( مترددة15)

  ايتر(  مما ظة  ير عحد
 عين  لسدرلال  :

هنو ال رنامج الرحاضأ المقترح الذ  ط ؽ للأ المجميلة التجرح حة لو 
ت يحرا  احجا حا  هد  الأ  زض م تي  القلؽ لد  المترددات للأ اسندحة 

حف القحا ححف الق لأ الصمحة د محث ظيرت  ريؽ دالو همصائحة  
 يال عد  ياانت الزريؽ جيىرحة يلصال  ال عد  

 أه  لسنتائج :

 درلال    : ( 01(   8102مرل  محمد لحمد لساليد  
 رنامج ارااد  رحاضأ لمياجية مدة القلؽ لد   عض مرضأ  رطاف 

 اليد   مراز اايراـ جامعة المنصيرة
 م)ض)عها :

لمياجية مدة القلؽ لد   عض مرضأ انااو  رنامج ارااد  رحاضأ 
 رطاف اليد   مراز اايراـ جامعة المنصيرة يذلؾ مف   ؿ التعرؼ 
للأ الزريؽ  حف متي طأ القحا حف القل أ يال عد  لمجميلة التجرح حة 

  أ مياجية مدة القلؽ لصال  القحا أ ال عد 

 لسهدف منها :

 لسمنهج لسمالت د  : المنيج التجرح أ 
 عين  لسبحث : مرحضا 25 

تيجد  ريؽ ذات دالة امصائحة   حف متي طأ القحا حف القل أ يال عد  
 لمجميلة التجرح حة  أ مياجية مدة القلؽ لصال  القحا أ ال عد 

 أه  لسنتائج  

 مد  لالالت ادز مخ لسدرلالات لسمرج ي  :
 اسدارحة . تمدحد ال طيات المت عة  أ اجراوات الدرا ة  ياو  أ النيامأ الزنحة هي -6

 ا ت داـ المنيج المنا ب لط حعة يهىداؼ الدرا ة . -4

 احزحة تمدحد يا  تحار لحنة ال مث . -3

 ا تحار القحا ات يهديات جمت ال حانات المنا  ة لط حعة ال مث . -4

 التعرؼ للأ طرحقة  ناو ا تمارة اس ت حاف  . -5

 ال مث .تمدحد هن ب اس الحب يالمعام ت اسمصائحة التأ تتماى مت ط حعة  -6
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 الي يؼ للأ هىـ المراجت العر حة ياسجن حة ياس تزادة منيا . -7

 منا اة النتائج يتز حرىا  ن ليب للمأ . -8

 إجراءات الذراسة :
 منهج لسدرلال  :

ا ػػػػت داـ ال ػػػػاميحف المػػػػنيج التجرح ػػػػىد  ا ػػػػت داـ التصػػػػمحـ التجرح ػػػػأ للمجميلػػػػة اليامػػػػدة )مػػػػف ا ػػػػت داـ ال ػػػػاميحف المػػػػنيج التجرح ػػػػىد  ا ػػػػت داـ التصػػػػمحـ التجرح ػػػػأ للمجميلػػػػة اليامػػػػدة )مػػػػف 
 القحاس الق لأ يال عد  يذلؾ لم ئمتو لط حعة الدرا ة .القحاس الق لأ يال عد  يذلؾ لم ئمتو لط حعة الدرا ة .  طال ات الحة التر حة الرحاضحة (  طرحقةطال ات الحة التر حة الرحاضحة (  طرحقة

 مجتمت الدرا ة :
حميػػؿ مجتمػػت الدرا ػػة طال ػػات الزر ػػة اليانحػػة  الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة  جامعػػة ازػػر الاػػحر يال ػػال  حميػػؿ مجتمػػت الدرا ػػة طال ػػات الزر ػػة اليانحػػة  الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة  جامعػػة ازػػر الاػػحر يال ػػال  

 ((40464046-40404040( طال ة يالمقحدحف  الزر ة اليانحة للعاـ الجامعأ  )( طال ة يالمقحدحف  الزر ة اليانحة للعاـ الجامعأ  )336336لددىـ)لددىـ)

  لحنة الدرا ة :
لحنػػة الدرا ػػة اس ا ػػحة  الطرحقػػة العمدحػػة مػػف طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة للعػػاـ لحنػػة الدرا ػػة اس ا ػػحة  الطرحقػػة العمدحػػة مػػف طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة للعػػاـ   تػػـ ا تحػػارتػػـ ا تحػػار

( طال ػػػة  ( طال ػػػة  3030( مػػػف مجتمػػػت الدرا ػػػة  عػػػد تط حػػػؽ مقحػػػاس القلػػػؽ يال ػػػال   ياميػػػا )( مػػػف مجتمػػػت الدرا ػػػة  عػػػد تط حػػػؽ مقحػػػاس القلػػػؽ يال ػػػال   ياميػػػا )40464046-40404040الجػػػامعأ )الجػػػامعأ )
  ( طال ػو نظػرا النحػاب يلػدـ الجدحػة  ػأ تنزحػذ ال رنػامج  ن ػ ة( طال ػو نظػرا النحػاب يلػدـ الجدحػة  ػأ تنزحػذ ال رنػامج  ن ػ ة88%( تـ ه ت عاد لػدد )%( تـ ه ت عاد لػدد )90069006 درىا ) درىا ) ن  ة  ن  ة 
 %(.%(.  404404مئيحة )مئيحة )

(  الطرحقػػة العاػػيائحة مػػف مجتمػػت الدرا ػػة (  الطرحقػػة العاػػيائحة مػػف مجتمػػت الدرا ػػة 408408( طال ػػة  ن ػػ ة مئيحػػة  ػػدرىا )( طال ػػة  ن ػػ ة مئيحػػة  ػػدرىا )6666امػػا تػػـ ا تحػػار )امػػا تػػـ ا تحػػار )
 ي ارج لحنة الدرا ة اس ا حة اعحنة للدرا ة اس تط لحة.ي ارج لحنة الدرا ة اس ا حة اعحنة للدرا ة اس تط لحة.

 اريط ا تحار العحنة  :
مػػػف  ػػػ ؿ تط حػػػؽ مقحػػػاس القلػػػؽ ) الػػػداد ال ػػػاميحف ( د يمػػػا  امػػػت  ػػػو مػػػف درا ػػػة ا ػػػتط لحة مػػػف  ػػػ ؿ تط حػػػؽ مقحػػػاس القلػػػؽ ) الػػػداد ال ػػػاميحف ( د يمػػػا  امػػػت  ػػػو مػػػف درا ػػػة ا ػػػتط لحة 

 لم مظة مظاىر القلؽ د تـ التيصؿ الأ :لم مظة مظاىر القلؽ د تـ التيصؿ الأ :

 تيا ر لحنة مف الطال ات ااتأ حعانيف مف القلؽ  -

 ميا قة هيلحاو اسمير للأ مااراة هيادىف  أ تط حؽ ال رنامج    -

 رح ة  عض الطال ات المقحدحف  الالحة  أ المااراة  أ ال رنامج التريحمأ الرحاضأ  -

 ط حؽ تجر ة الدرا ة  ييلة اسجراوات اادارحة ال اصة  ت -

 التزاـ الطال ات  أ مضير تط حؽ ال رنامج   -
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( حيض  التيزحت العدد  يالن  ة 6تيا ر اسديات ياسماانحات لتنزحذ ال رنامج يجديؿ ) -
 المئيحة لعنحة الدرا ة.

 (1جد)ا  

 ي)ضح لست)زيع لس دد  )لسنالب  لسمئ)ي  س ني  لسدرلال  

 المئوٌةالنسبة  عــدد الطالبات  البٌان

 %9,06 30 العٌنة االساسٌة
 %4,8 16 الدراسة االستطالعٌة

 %2,4 8 المستبعدون
 %83,68 277 باقً أفراد المجتمع 

 %100 331 إجمالً أفراد المجتمع األصلى

 لعتدلسي  بيانات عين  لسدرلال  : 
 ػحف ه ػراد العحنػة  ػأ  عػض المتنحػرات التػأ  ػد تػؤير للػػأ  ػحف ه ػراد العحنػة  ػأ  عػض المتنحػرات التػأ  ػد تػؤير للػػأ    ػاـ ال ػاميحف  م ػاب معامػؿ اسلتػياو ػاـ ال ػاميحف  م ػاب معامػؿ اسلتػياو

المتنحػػر التجر حػػى يىػػأ معػػدات النمي)ال ػػفا الػػيزف ا الطػػيؿ( للطال ػػات د مقحػػاس القلػػؽ لػػد  طال ػػات المتنحػػر التجر حػػى يىػػأ معػػدات النمي)ال ػػفا الػػيزف ا الطػػيؿ( للطال ػػات د مقحػػاس القلػػؽ لػػد  طال ػػات 
 الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحرالحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر

 (2جد)ا  

 لسدالالت لإلح ائي  ست) يف لجماسع عين  

 30خ = بياخ لعتدلسي  لسبياناتلسبحث فع لسمتغيرلت لالالاالي  س

 م
 المتغٌرات

 وحدة
 القٌاس

 المتوسط
 الحسابً

 الوسٌط 
االنحراف 
 المعٌارى

 االلتواء التفلطح

 معدالت ودالالت النموأوال : 

 1.67- 0.26- 0.43 19.00 18.76 سنة/شهر السن 1

 0.64 0.94- 3.56 160.00 160.76 سم الطول 2

 0.22 0.16- 6.32 59.00 59.46 كجم الوزن 3

 0.46- 2.71 4.52 41.50 40.80 درجة ثانٌا :مقٌاس القلق للطالبات 
 

( المتي ػػط الم ػػا أ يالي ػػحط ياانمػػراؼ المعحػػار  يمعامػػؿ االتػػياو اجمػػالى ( المتي ػػط الم ػػا أ يالي ػػحط ياانمػػراؼ المعحػػار  يمعامػػؿ االتػػياو اجمػػالى 44حيضػػ  جػػديؿ )حيضػػ  جػػديؿ )
معػػدات النمػػيد ي مقحػػاس القلػػؽ لطال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة   حػػد ال مػػث يحتضػػ  معػػدات النمػػيد ي مقحػػاس القلػػؽ لطال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة   حػػد ال مػػث يحتضػػ    لحنػػة ال مػػث  ػػىلحنػػة ال مػػث  ػػى

 رب ال حانات مف التدالحة التيزحت يتمايؿ المنمنى االتدالى  محث ترايمت  حـ معامػؿ االتػياو مػا  ػحف  رب ال حانات مف التدالحة التيزحت يتمايؿ المنمنى االتدالى  محث ترايمت  حـ معامػؿ االتػياو مػا  ػحف 
( ممػػػا حعطػػػى دالػػػة ( ممػػػا حعطػػػى دالػػػة 33)±)±( اػػػ ا ر  حمػػػة ه  هف الػػػدرجات تنمصػػػر  ػػػحف ( اػػػ ا ر  حمػػػة ه  هف الػػػدرجات تنمصػػػر  ػػػحف 06460646( ا  ػػػؿ  حمػػػة ي )( ا  ػػػؿ  حمػػػة ي )66676667-))
                  اارة للى  لي ال حانات مف لحيب التيزحعات النحر التدالحة اارة للى  لي ال حانات مف لحيب التيزحعات النحر التدالحة م م 
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 )الائا جمع لسبيانات :
ال اميحف اسديات يالي ائؿ التأ ت الد للأ تمقحؽ ىدؼ الدرا ة د ي  د  ػاـ ال ػاميحف ال اميحف اسديات يالي ائؿ التأ ت الد للأ تمقحؽ ىدؼ الدرا ة د ي  د  ػاـ ال ػاميحف   ا ت داـا ت داـ

    تمدحد اسديات ياسجيزة يالمقاححس الم ئمة لميضيع الدرا ة للأ النمي التالأ : تمدحد اسديات ياسجيزة يالمقاححس الم ئمة لميضيع الدرا ة للأ النمي التالأ :

 القَاسات املستخذمة يف الذراسة : 
 لسقياالات لس ا   بأفرلد لس ين  :

  تامحتر .)  ـ (: لف طرحؽ ا ت داـ جياز الر  لسط)ا -

 :  لف طرحؽ ا ت داـ المحزاف الط أ. )اجـ( لس)زخ -

 : لف طرحؽ ال ج ت الالحة ) تارحر المح د ( لسالخ -

 ) الداد ال اميحف (   مقياس لسقلق -

 اـ ال اميحف   ناو مقحاس القلؽ  لد  طال ات الحة التر حة الرحاضػحة جامعػة ازػر الاػحر يحيػدؼ  اـ ال اميحف   ناو مقحاس القلؽ  لد  طال ات الحة التر حة الرحاضػحة جامعػة ازػر الاػحر يحيػدؼ 
القلػػؽ الػػذ  حظيػػر للػػأ الطال ػػات مػػف اجػػؿ ت زحزيػػا مػػف  ػػ ؿ  رنػػامج القلػػؽ الػػذ  حظيػػر للػػأ الطال ػػات مػػف اجػػؿ ت زحزيػػا مػػف  ػػ ؿ  رنػػامج   ىػػذا المقحػػاس الػػأ التعػػرؼ للػػأىػػذا المقحػػاس الػػأ التعػػرؼ للػػأ

 تريمأ رحاضأ د يذلؾ مف   ؿ التعرؼ للأ درجتيا للأ المقحاس .تريمأ رحاضأ د يذلؾ مف   ؿ التعرؼ للأ درجتيا للأ المقحاس .
 لسم ام"ت لس لمي  سمقياس لإلن  االت لسن الي  سطاسبات كلي  لستربي  لسرياضي  جام   ك ر لسشيخلسم ام"ت لس لمي  سمقياس لإلن  االت لسن الي  سطاسبات كلي  لستربي  لسرياضي  جام   ك ر لسشيخ

  -:لس دق :أ)ال
ال ػػػاميحف  ػػػأ  صػػػدؽ المقحػػػاس للػػػأ ال  ػػػراو   ػػػأ مجػػػاؿ للػػػـ الػػػنزس التر ػػػي  الرحاضػػػى  ال ػػػاميحف  ػػػأ  صػػػدؽ المقحػػػاس للػػػأ ال  ػػػراو   ػػػأ مجػػػاؿ للػػػـ الػػػنزس التر ػػػي  الرحاضػػػى    التمػػػدالتمػػػد

يالتريح  الرحاضأد يلقد اتزؽ ال  راو للأ هف ل ارات المقحاس متصلة جمحعيا  استجاه المطليب  حا و يالتريح  الرحاضأد يلقد اتزؽ ال  راو للأ هف ل ارات المقحاس متصلة جمحعيا  استجاه المطليب  حا و 
و  و  تعػػدحؿ (  ػػأ الع ػػارات التػػأ هاػػار الحيػػا ال ػػادة ال  ػػراتعػػدحؿ (  ػػأ الع ػػارات التػػأ هاػػار الحيػػا ال ػػادة ال  ػػرا  –د يذلػػؾ  عػػد اجػػراو  عػػض التعػػدح ت ) مػػذؼ د يذلػػؾ  عػػد اجػػراو  عػػض التعػػدح ت ) مػػذؼ 

امػػا تػػـ التمقػػؽ مػػف صػػدؽ المقحػػاس  ن ػػت داـ است ػػاؽ الػػدا لأ للمقحػػاس يل اراتػػو د محػػث  ػػاـ ال ػػاميحف امػػا تػػـ التمقػػؽ مػػف صػػدؽ المقحػػاس  ن ػػت داـ است ػػاؽ الػػدا لأ للمقحػػاس يل اراتػػو د محػػث  ػػاـ ال ػػاميحف 
  ال طيات التالحة : ال طيات التالحة :

احجاد معام ت اارت اط  حف درجة اؿ ل ارة  ي الدرجة الالحة للمقحاس ي ذلؾ لف طرحؽ تط حقو  -
( طال ة مف طال ات الحة التر حة الرحاضحة مف نزس مجتمت  66لددىا )  للى لحنة ا تط لحة

الدرا ة ي مف  ارج العحنة اس ا حة للدرا ة ياتض  يجيد ارت اط ذي دالة امصائحة  حف الع ارة  
ي حف المجميع الالأ لمقحاس القلؽ لد  الطال اتد محث  ل  معامؿ ارت اط الع ارة مت المقحاس ااؿ 
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د مما حاحر الأ  06484( = 0605ما  لنت  حمة ر الجديلحة لند م تي  معنيحة )د  حن06764)
 صدؽ است اؽ الدا لأ لمقحاس القلؽ .

 (3جد)ا  

  دق لالتالاق لسدل لي

 16لالتالاق لسدل لي سمقياس لسقلق سد  طاسبات كلي  لستربي  لسرياضي   خ=   

 معامل االرتباط مقٌاس القلق م

 *0.764 القلق 1

 ثبات مقياس لسقلق ثبات مقياس لسقلق 
عادز لستطبيق : عادز لستطبيق :حالاا م اما لسثبات بطريق  لستطبيق )ل   حالاا م اما لسثبات بطريق  لستطبيق )ل 

( طال ػة مػػف ( طال ػة مػػف   6666تػـ م ػاب ي ػات المقحػاس لػف طرحػؽ تط حقػػو للػى لحنػة ا ػتط لحة لػددىا ) تػـ م ػاب ي ػات المقحػاس لػف طرحػؽ تط حقػػو للػى لحنػة ا ػتط لحة لػددىا ) 
طال ات الحة التر حة الرحاضحة ي ارج لحنة اس ا حة د تـ هلحد التط حؽ مرة ه رى للى نزس العحنة  عػد طال ات الحة التر حة الرحاضحة ي ارج لحنة اس ا حة د تـ هلحد التط حؽ مرة ه رى للى نزس العحنة  عػد 

اب درجػػػات معامػػػؿ اارت ػػػاط  ػػػحف التط حػػػؽ اسيؿ يالتط حػػػؽ اليػػػانى  ػػػأ الزتػػػرة مػػػف اب درجػػػات معامػػػؿ اارت ػػػاط  ػػػحف التط حػػػؽ اسيؿ يالتط حػػػؽ اليػػػانى  ػػػأ الزتػػػرة مػػػف ت ػػػعو احػػػاـ يتػػػـ م ػػػت ػػػعو احػػػاـ يتػػػـ م ػػػ
. . 0505ياتض  يجيد  ػريؽ ذات دالػة امصػائحة لنػد م ػتيى معنيحػة ياتض  يجيد  ػريؽ ذات دالػة امصػائحة لنػد م ػتيى معنيحػة 40404040//6060//4949الأالأ    40404040//6060//4646

 أ مقحاس القلؽ لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة  حد ال مث لدى المجميلة التجرح حة لصػال  القحػاس  أ مقحاس القلؽ لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة  حد ال مث لدى المجميلة التجرح حة لصػال  القحػاس 
( يىأ  حـ ها ر مف  حمة )ت( ( يىأ  حـ ها ر مف  حمة )ت( 4868848688الأ الأ   6360463604ترايمت  حمة )ت( المم ي ة ما  حف )ترايمت  حمة )ت( المم ي ة ما  حف )  ال عد د محثال عد د محث

 (.(.46044604( التأ ت اي  )( التأ ت اي  )06050605الجديلحة لند م تي  )الجديلحة لند م تي  )

 الربنامج الرتوحيٌ الرٍاضٌ املقرتح   )إعذاد الباحثني(
 لسهدف لس ا  سلبرنامج لسهدف لس ا  سلبرنامج 

حػػػة التر حػػػة الرحاضػػػحة حػػػة التر حػػػة الرحاضػػػحة حيػػػدؼ ال رنػػػامج التريحمػػػأ الرحاضػػػأ الػػػى ت زحػػػؼ القلػػػؽ لػػػد  طال ػػػات الحيػػػدؼ ال رنػػػامج التريحمػػػأ الرحاضػػػأ الػػػى ت زحػػػؼ القلػػػؽ لػػػد  طال ػػػات ال
 ( .( .40464046/ / 40404040المقحدحف  الزر ة اليانحة لعاـ الجامعأ )المقحدحف  الزر ة اليانحة لعاـ الجامعأ )

 لالهدلف لس ا   باسبرنامج : لالهدلف لس ا   باسبرنامج : 
 اد اؿ ال رير يال يجة يالمرح -

 ت زحؼ القلؽ ي التيتر الذ   حظير للأ طال ات الحة التر حة الرحاضحة    -

 تزرح  الطا ات ال ل حة لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة    -
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 الت لحة يا تيمار هي ات الزراغ  ما حعيد للحيف  الزائدة  -

 الت لص مف الملؿ يا ر الريتحف الحيمأ  -

 تنمحة اليقة ياسلتماد للأ النزس  -

 اا اع ماجات الماتراحف االمتعة يال عادة -

 اات اب الطال ات ريح التعايف يالمم ة -

 أالس )ضع برنامج تر)يحي رياضي  .أالس )ضع برنامج تر)يحي رياضي  .
لطال ات الحة التر حة  حاضأ مت  صائص المرملة ال نحةهف حتنا ب  رنامج تريحمأ ر  -

 الرحاضحة 

 هف تايف اسناطة  يلة ي  حطة ي ما حتنا ب مت اماانحات الطال ات   -

 هف حت وـ ال رنامج مت الم امات يااديات يااجيزة المتامة لل اميحف دا ؿ الالحة  -

 هماف يالممار ة لاؿ الطال ات  أ ي ت يامد اف اتامة  رص اساتراؾ -

مرالاة ليامؿ اسمف يال  مة متأ تايف هيجة النااط الم تارة لم تي  المالة الصمحة  -
 يم مظة  ه  ارىاؽ  دنأ حظير للأ الطال ات 

 هف تت ـ االعاب التريحمحة يالتميحدحة الم تارة  طا ت ال رير يالمرح  -

 مت اسىداؼ التأ يضت مف هجليا   هف حتنا ب ممتي  ال رنامج -

 مرالاة الزريؽ الزردحة  حف الطال ات -

 ا ت دـ ي ائؿ يهديات متنيلة الااؿ يالليف يالمجـ -

 اف حتنا ب ال رنامج مت الزمف الممدد لة ياليدؼ منة  -

 مرالاه لنصر اايارة يالتايحؽ  -

 ا امة جي مف اسلزة  حف ه راد العحنة يال اميحف -

 الم تمر مف ال اميحف التاجحت الدائـ ي  -

 هف حمقؽ ال رنامج اسىداؼ التر يحة التأ تتماأ مت  حـ المجتمت -

 مرالاة هف حت ـ ال رنامج  المرينة  محث حماف اد اؿ التعدح ت اذا لـز اسمر  -
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 لالد)لت لسمالت دم  فع تن يذ لسبرنامج لالد)لت لسمالت دم  فع تن يذ لسبرنامج 
 لنيلحة النااط يىى :لنيلحة النااط يىى :  تـ تمدحد ااديات الم ت دمة  ى تنزحذ ال رنامج ت عآتـ تمدحد ااديات الم ت دمة  ى تنزحذ ال رنامج ت عآ 

م اؿد صيلجاف د هطياؽد ه  ـ د ارا أ د هل ـ د  اليناتد صزارةد اراتد  حطد ارات   -
تمرحناتد مقالد  يدحو د هاحاسد رمؿد  مراتبد  طت  لحف دارتيفد ارات تنسد لزؽ د 
ليمات د ارتحف  ارحة د  طت  ماش د دهاحاس  ارد ا زنج مليفد ارا ة ر ـ ده  ـ 

 يمي حقأ ميؿ ال حاني د الط ؿ الدؼ دالجرس  الجتحار د اسيرجرصاصد 

 حمتوً برنامج تروحيٌ رٍاضٌ  :
لتمقحؽ اليدؼ مف ال رنامج تـ يضت ممتي  ال رنامج  أ يمدات تريحمحة تيدؼ الأ المػد مػف لتمقحؽ اليدؼ مف ال رنامج تـ يضت ممتي  ال رنامج  أ يمدات تريحمحة تيدؼ الأ المػد مػف 

اػؿ يمػدة اػؿ يمػدة القلؽ لد  طال ات الزر ة اليانحة الحة التر حة الرحاضػحة جامعػة ازػر الاػحر  يتػـ تق ػحـ ممتػي  القلؽ لد  طال ات الزر ة اليانحة الحة التر حة الرحاضػحة جامعػة ازػر الاػحر  يتػـ تق ػحـ ممتػي  
 للأ التالأ:للأ التالأ:

 لسجزء لستمهيد  :لسجزء لستمهيد  :
حيػػػػدؼ ىػػػػذا الجػػػػزو الػػػػأ الػػػػداد طال ػػػػات التر حػػػػة الرحاضػػػػحة جامعػػػػة ازػػػػر الاػػػػحر   ػػػػدنحا ينز ػػػػحا حيػػػػدؼ ىػػػػذا الجػػػػزو الػػػػأ الػػػػداد طال ػػػػات التر حػػػػة الرحاضػػػػحة جامعػػػػة ازػػػػر الاػػػػحر   ػػػػدنحا ينز ػػػػحا 
د اؿ ريح المرح يال رير يالمااراة الزعالة  أ يمػدات ال رنػامج  د اؿ ريح المرح يال رير يالمااراة الزعالة  أ يمػدات ال رنػامج ي  حيليجحا لتق ؿ العمؿ مت اس رحف يا  ي  حيليجحا لتق ؿ العمؿ مت اس رحف يا 

 ( د ائؽ( د ائؽ4040االعاب التريحمحة  د يمدة ىذا الجزو )االعاب التريحمحة  د يمدة ىذا الجزو )د  حد الدرا ة يحمتي  ىذا الجزو للأ مجميلة مف د  حد الدرا ة يحمتي  ىذا الجزو للأ مجميلة مف 

 لسجز لسرئيالي :لسجز لسرئيالي :
حيػػػدؼ ىػػػذا الجػػػزو الػػػأ المػػػد مػػػف القلػػػؽ )  حػػػد ال مػػػث ( يحمتػػػي  للػػػأ مجميلػػػة مػػػف االعػػػاب حيػػػدؼ ىػػػذا الجػػػزو الػػػأ المػػػد مػػػف القلػػػؽ )  حػػػد ال مػػػث ( يحمتػػػي  للػػػأ مجميلػػػة مػػػف االعػػػاب 

( ( 3030ة ازػػر الاػػحر  . يمػػدة ىػػذا الجػػزو )ة ازػػر الاػػحر  . يمػػدة ىػػذا الجػػزو )التريحمحػػة الم تػػارة  لػػد  طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػالتريحمحػػة الم تػػارة  لػػد  طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػ
 د حقةد حقة

 لسجزء لس تامي :لسجزء لس تامي :
رالت ال اميحف هف حعقب الجزو اس ا أ  ما  حيا مف االعاب التريحمحة  ترة تيدئة متدرجة رالت ال اميحف هف حعقب الجزو اس ا أ  ما  حيا مف االعاب التريحمحة  ترة تيدئة متدرجة ي د ي د 

التأ تتمحز  التايحؽ يال رير يالتاجحت  ياس ػتر او لليصػيؿ  الج ػـ لمالتػو الط حعحػة يمػدة ىػذا الجػزو التأ تتمحز  التايحؽ يال رير يالتاجحت  ياس ػتر او لليصػيؿ  الج ػـ لمالتػو الط حعحػة يمػدة ىػذا الجػزو 
 ( د ائؽ( د ائؽ6060))
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 لالطار لسزمني سلبرنامج :لالطار لسزمني سلبرنامج :
دتاف( يذلػػػؾ دتاف( يذلػػػؾ ( د حقػػػة ه   يا ػػػت  )يمػػػ( د حقػػػة ه   يا ػػػت  )يمػػػ6060مػػػدة )مػػػدة )( يمػػػدة زمػػػف اػػػؿ ي ( يمػػػدة زمػػػف اػػػؿ ي 4444ااػػػتمؿ ال رنػػػامج المقتػػػرح )ااػػػتمؿ ال رنػػػامج المقتػػػرح )

ـ يتػـ تنزحػذ ال رنػامج ـ يتػـ تنزحػذ ال رنػامج   40464046//44/ / 66الػأالػأ ــ  40404040//6666//44( يمػدة  ػأ الزتػرة مػف  ( يمػدة  ػأ الزتػرة مػف  4444( ا  يع ا  )( ا  يع ا  )6464لمدة)لمدة)
  ارج الحـي الدرا أ  الصالة المنطاه  الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر  ارج الحـي الدرا أ  الصالة المنطاه  الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر 

 الدرا ة اا تط لحة لل رنامج  : 

( طال ػػػػة مػػػػف طال ػػػػات الحػػػػة التر حػػػػة ( طال ػػػػة مػػػػف طال ػػػػات الحػػػػة التر حػػػػة 6666لحة للػػػػأ لحنػػػػة  ياميػػػػا )لحة للػػػػأ لحنػػػػة  ياميػػػػا )ا ػػػػتط ا ػػػػتط  ػػػػاـ ال ػػػػاميحف  درا ػػػػة  ػػػػاـ ال ػػػػاميحف  درا ػػػػة 
الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحر د تػػـ ا تحػػارىف مػػف مجتمػػت الدرا ػػة ي ػػارج لحنػػة الدرا ػػة اس ا ػػحة د تػػـ الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحر د تػػـ ا تحػػارىف مػػف مجتمػػت الدرا ػػة ي ػػارج لحنػػة الدرا ػػة اس ا ػػحة د تػػـ 

ـ الػػأ  ـ الػػأ    40404040/ /   6060//  4646  تط حػػؽ  عػػض اجػػزاو مػػف يمػػدات ال رنػػامج التريحمػػأ الرحاضػػأ المقتػػرح  حػػيـتط حػػؽ  عػػض اجػػزاو مػػف يمػػدات ال رنػػامج التريحمػػأ الرحاضػػأ المقتػػرح  حػػيـ
 ::  ـ يذلؾ  يدؼـ يذلؾ  يدؼ  40404040//6060//4949

 التعرؼ للى مدى منا  ة ممتي  ال رنامج لعحنة الدرا ة.   -

 الداد اسديات ياسجيزة ال اصة  ال رنامج -

 التعرؼ للى مدى م ئمة الزترة الزمنحة الممددة ليمدات ال رانامج . -

 ااتااؼ الماا ت يالصعي ات هيناو تط حؽ ال رنامج. -

 ال رنامج .تمدحد اس ليب التنظحمأ المنا ب لند تط حؽ  -

 الت اد مف تيا ر ليامؿ اسمف يال  مة هيناو التط حؽ    -

  )قد أال رت لسدرلال  لإلالتط"عي  عخ : 
 الت اد مف منا  ة ممتي  ال رنامج لعحنة الدرا ة ي ا تحار يتدرحب الم الدحف . -

 تـ الداد اسديات ياسجيزة يالت اد مف ص محتيا لتط حؽ ال رنامج -

 الزمنحة المنا  ة لتط حؽ ال رنامج .تمدحد الزترة  -

تقدحـ الميارات ياسناطة للى هجزاو مرت ة يلدـ اسنتقاؿ مف نااط لنااط ه ر اا  عد الت اد  -
 مف هداو جمحت الطال ات.

 حد)د لسدرلال  :
 :الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر . لسحد)د لسمكاني  -
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 الحة التر حة الرحاضحة جامعة ازر الاحر .:طال ات الزر ة اليانحة   لسحد)د لسبشري  -

 ـ  4046/  4040:  الزصؿ الدرا أ اسيؿ للعاـ الجامعأ  لسحد)د لسزمني  -

 (4جد)ا   

 لسبرنامج لسزمني )لالجرلءلت في برنامج تر)يحي رياضي

 الزترة الزمنحة المتنحرات ـ

 30/10/2020الأ  10/2020/ 21 الدرا ة اا تط لحة  .1

 1/11/2020 الق لأالقحاس   .2

 1/2/2021الأ  2/11/2020 تنزحذ ال رنامج المقترح  .3

 2/2/2021 القحاس ال عد   .4

 الذراسة األساسَة :
 لسقياالات لسقبلي  :  -

تػػـ اجػػراو القحػػاس القل ػػأ لعحنػػة الدرا ػػة اا ا ػػحة  ػػأ مقحػػاس القلػػؽ  لػػد  طال ػػات الحػػة التر حػػة تػػـ اجػػراو القحػػاس القل ػػأ لعحنػػة الدرا ػػة اا ا ػػحة  ػػأ مقحػػاس القلػػؽ  لػػد  طال ػػات الحػػة التر حػػة 
 40404040//6666//66الرحاضحة  أ حـي الرحاضحة  أ حـي 

 : تن يذ لسبرنامج -

/ / 44تػػػـ تنزحػػػذ يمػػػدات  رنػػػامج تريحمػػػأ رحاضػػػأ للػػػػأ لحنػػػة الدرا ػػػة اا ا ػػػحة  ػػػأ الزتػػػرة مػػػػف تػػػـ تنزحػػػذ يمػػػدات  رنػػػامج تريحمػػػأ رحاضػػػأ للػػػػأ لحنػػػة الدرا ػػػة اا ا ػػػحة  ػػػأ الزتػػػرة مػػػػف 
    -( ا ػػ يع  يا ػػت يمػػدتحف  ػػأ اا ػػ يع )ال ػػ ت  ( ا ػػ يع  يا ػػت يمػػدتحف  ػػأ اا ػػ يع )ال ػػ ت  6464ـ ه   يا ػػت ) ـ ه   يا ػػت )     40464046//  44//66ـ  متػػأ  ـ  متػػأ    40404040//6666

ـ ـ ( د حقة د ديف التعارض مت المماضرات الالحة ه  تػـ التنزحػذ  ػارج الحػي ( د حقة د ديف التعارض مت المماضرات الالحة ه  تػـ التنزحػذ  ػارج الحػي 6060ااينحف ( يزمف اؿ يمدة )ااينحف ( يزمف اؿ يمدة )
 الدرا أ  صالة المنطاة  الحة التر حة الرحاضحة يذلؾ  عد ميا قة  ادارة الالحة .الدرا أ  صالة المنطاة  الحة التر حة الرحاضحة يذلؾ  عد ميا قة  ادارة الالحة .

 لسقياالات لسب دي  :  -

/ / 44/ / 44 عد اانتياو مف تط حػؽ ال رنػامج المقتػرح  ػاـ ال ػاميحف  ػنجراو القحا ػات ال عدحػة  ػأ حػـي  عد اانتياو مف تط حػؽ ال رنػامج المقتػرح  ػاـ ال ػاميحف  ػنجراو القحا ػات ال عدحػة  ػأ حػـي 
  ليب المت ت. ليب المت ت.ـ ي د تمت للأ النمي الذ  تـ اجرائو  أ القحا ات الق لحة ي نزس اسـ ي د تمت للأ النمي الذ  تـ اجرائو  أ القحا ات الق لحة ي نزس اس40464046

 املعامالت اإلحصائَة املستخذمة في الذراسة :
 التمدت ال اميحف  للى اس الحب اسمصائحة الم ئمة لتط حؽ ال مث ي ىأ : التمدت ال اميحف  للى اس الحب اسمصائحة الم ئمة لتط حؽ ال مث ي ىأ : 
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 المتي ط الم ا أ. -
 الي حط  -
 الن  ة المئيحة  -
 اانمراؼ المعحارى -
 معامؿ االتياو -
 معامؿ التزلط   -
 معامؿ هلزا لارين اخ ل حاف معامؿ الي ات -
 ه ت ار )ت( للزريؽ  حف المتي طحف  -
 t test حمة ت  -
 معامؿ اسرت اط ل حر يف -

 عرض ومناقشة النتائج
 أوال : عرض النتائج :

 ى ضيو نتائج التملحؿ اسمصائأ ي ى مديد القحا ات الم ت دمة يمف  ػ ؿ هىػداؼ الدرا ػة  ى ضيو نتائج التملحؿ اسمصائأ ي ى مديد القحا ات الم ت دمة يمف  ػ ؿ هىػداؼ الدرا ػة 
 ا تطاع ال اميحف لرض النتائج : ا تطاع ال اميحف لرض النتائج : 

 لرض النتائج ال اصة  زرض الدرا ة يالذى حنص للى :  
تيجػػػد  ػػػريؽ ذات دالػػػة امصػػػائحة  ػػػحف متي ػػػطى القحا ػػػحف الق لػػػأ يال عػػػدى  ػػػى مقحػػػاس القلػػػؽ تيجػػػد  ػػػريؽ ذات دالػػػة امصػػػائحة  ػػػحف متي ػػػطى القحا ػػػحف الق لػػػأ يال عػػػدى  ػػػى مقحػػػاس القلػػػؽ 

 ( يحيض  ذلؾ ( يحيض  ذلؾ 66لصال  القحاس ال عدى لطال ات الحة التر حو الرحاضحة جامعة ازر الاحر جديؿ )لصال  القحاس ال عدى لطال ات الحة التر حو الرحاضحة جامعة ازر الاحر جديؿ )

 (5جد)ا   

لسقبلي )لسب د  سلمجم)ع  لستجريبي  في مقياس لسقلق سد  طاسبات كلي  دالس  لس ر)ق بيخ مت)الطي لسقياس 
              30خ= لستربي  لسرياضي  جام   ك ر لسشيخ قيد لسدرلال 

وحدة  مقٌاس م
 القٌاس

  فروق المتوسطات القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 ع± س ع± س ع± س قٌمة ت

 14.50 6.45 17.07 3.24 23.73 4.52 40.80 درجة القلق 1

 46044604.( =.( =0505 حمة ت الجديلحة لند م تيى معنيحة ) حمة ت الجديلحة لند م تيى معنيحة )
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.  ػأ مقحػاس .  ػأ مقحػاس 0505( يجػيد  ػريؽ ذات دالػة امصػائحة لنػد م ػتيى معنيحػة ( يجػيد  ػريؽ ذات دالػة امصػائحة لنػد م ػتيى معنيحػة   55حتض  مف جديؿ )حتض  مف جديؿ )
س ال عػد د س ال عػد د القلؽ لد  طال ات الحة التر حة الرحاضػحة   حػد ال مػث لػدى المجميلػة التجرح حػة لصػال  القحػاالقلؽ لد  طال ات الحة التر حة الرحاضػحة   حػد ال مػث لػدى المجميلػة التجرح حػة لصػال  القحػا

( ( 06050605( يىأ  ػحـ ها ػر مػف  حمػة )ت( الجديلحػة لنػد م ػتي  )( يىأ  ػحـ ها ػر مػف  حمػة )ت( الجديلحػة لنػد م ػتي  )4405044050محث  لنت  حمة )ت( المم ي ة)محث  لنت  حمة )ت( المم ي ة)
 (.(.46044604التأ ت اي  )التأ ت اي  )

 ( 6جد)ا   

 لسنالب  لسمئ)ي  سلتحالخ )حج  لستأثير في مقياس لسقلق 

    30خ= سد  طاسبات كلي  لستربي  لسرياضي  قيد لسدرلال 

وحدة  المقٌاس م
 القٌاس

 فروق القٌاس البعدي القٌاس القبلً
 المتوسطات

نسبة 
 التحسن

حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

 4.37 41.84 17.07 3.24 23.73 4.52 40.80 درجة القلق 1

 : مرتزت 0.8: متي ط                          0.5: من زض        0.2دالة مجـ الت يحر :      
( د الن ػػػػ ة المئيحػػػػة للتم ػػػػف  ػػػػحف متي ػػػػطات القحػػػػاس الق لػػػػأ يال عػػػػد  ( د الن ػػػػ ة المئيحػػػػة للتم ػػػػف  ػػػػحف متي ػػػػطات القحػػػػاس الق لػػػػأ يال عػػػػد  66حتضػػػػ  مػػػػف جػػػػديؿ )حتضػػػػ  مػػػػف جػػػػديؿ )

طال ات الحة التر حة الرحاضحة   حػد الدرا ػةد محػث اانػت ن ػ ة طال ات الحة التر حة الرحاضحة   حػد الدرا ػةد محػث اانػت ن ػ ة للمجميلة التجرح حة  أ مقحاس القؿ لد  للمجميلة التجرح حة  أ مقحاس القؿ لد  
( د ي لػػػ   ػػػحـ مجػػػـ التػػػ يحر لل رنػػػامج التريحمػػػأ المقتػػػرح  ) المتنحػػػر ( د ي لػػػ   ػػػحـ مجػػػـ التػػػ يحر لل رنػػػامج التريحمػػػأ المقتػػػرح  ) المتنحػػػر 4668446684القلػػػؽ )القلػػػؽ ) تم ػػػف  ػػػأ مقحػػػاستم ػػػف  ػػػأ مقحػػػاس

( يىػأ  ػحـ مرتزعػة ( يىػأ  ػحـ مرتزعػة 40374037التجرح أ (  أ مقحاس القلؽ لد  طال ات الحػة التر حػة الرحاضػحة   حػد الدرا ػة )التجرح أ (  أ مقحاس القلؽ لد  طال ات الحػة التر حػة الرحاضػحة   حػد الدرا ػة )
( ممػػا حػػدؿ للػػأ يجػػيد مجػػـ تػػ يحر مرتزػػت  لل رنػػامج تريحمػػأ رحاضػػأ للػػأ ( ممػػا حػػدؿ للػػأ يجػػيد مجػػـ تػػ يحر مرتزػػت  لل رنػػامج تريحمػػأ رحاضػػأ للػػأ 068068))محػػث هنيػػا ها ػػر مػػف محػػث هنيػػا ها ػػر مػػف 

 ت زحؼ القلؽ  لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة .ت زحؼ القلؽ  لد  طال ات الحة التر حة الرحاضحة .

: مناقشة النتائج    :ثانَا 
د د 0505( يال اص  يجيد  ريؽ ذات دالة امصائحة لند م تيى معنيحة ( يال اص  يجيد  ريؽ ذات دالة امصائحة لند م تيى معنيحة   66هاارت نتائج جديؿ ) هاارت نتائج جديؿ ) 

س تجا ات ه رد لحنة الدرا ة  ى مقحاس القلؽ محث ترايمت  حمة دالػة س تجا ات ه رد لحنة الدرا ة  ى مقحاس القلؽ محث ترايمت  حمة دالػة  حف القحا حف الق لى يال عدى  حف القحا حف الق لى يال عدى   00
( د  حنمػا مققػت  حمػة )ت( الجديلحػة لنػد ( د  حنمػا مققػت  حمػة )ت( الجديلحػة لنػد 6465064650مة)ت( المم ػي ة د مقحػاس القلػؽ )مة)ت( المم ػي ة د مقحػاس القلػؽ )الزريؽ  ا ت داـ  حالزريؽ  ا ت داـ  ح
( ي ػػحف الجػػديؿ هحضػػا هف ن ػػػ ة التم ػػف  الن ػػ ة لمجميلػػة الدرا ػػة  ػػى مقحػػػاس ( ي ػػحف الجػػديؿ هحضػػا هف ن ػػػ ة التم ػػف  الن ػػ ة لمجميلػػة الدرا ػػة  ػػى مقحػػػاس 00د د 0505م ػػتيى معنيحػػة)م ػػتيى معنيحػػة)

 ( ( 4668446684القلؽد )القلؽد )
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ترجػػت ال ػػاميحف ذلػػؾ التم ػػف  ػػى القلػػؽ  حػػد الدرا ػػة لػػدى مجميلػػة الدرا ػػة اس ا ػػحة انتحجػػة ترجػػت ال ػػاميحف ذلػػؾ التم ػػف  ػػى القلػػؽ  حػػد الدرا ػػة لػػدى مجميلػػة الدرا ػػة اس ا ػػحة انتحجػػة ي ي 
لتط حؽ ال رنامج التريحمأ الرحاضأ المقترح ي المقنف للمحآ يالمط ػؽ للػى مجميلػة الدرا ػة اس ا ػحةد لتط حؽ ال رنامج التريحمأ الرحاضأ المقترح ي المقنف للمحآ يالمط ػؽ للػى مجميلػة الدرا ػة اس ا ػحةد 

مج الػذى تػـ مج الػذى تػـ يهحضآ سنتظاـ مجميلة الدرا ػة اس ا ػحة للػى مػدار  تػرة تط حػؽ ال رنػامجد محػث هف ال رنػايهحضآ سنتظاـ مجميلة الدرا ػة اس ا ػحة للػى مػدار  تػرة تط حػؽ ال رنػامجد محػث هف ال رنػا
يضػػعة مػػف هجػػؿ تمقحػػؽ هىدا ػػة الرئح ػػحة يىػػى المػػد مػػف القلػػؽ   حػػد الدرا ػػة لػػد  طال ػػات الزر ػػة اليانحػػة يضػػعة مػػف هجػػؿ تمقحػػؽ هىدا ػػة الرئح ػػحة يىػػى المػػد مػػف القلػػؽ   حػػد الدرا ػػة لػػد  طال ػػات الزر ػػة اليانحػػة 
 الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحرد يتػػـ يضػػت يمػػدات ال رنػػامج يممتػػياه  صػػيرة تتنا ػػب مػػت  الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحرد يتػػـ يضػػت يمػػدات ال رنػػامج يممتػػياه  صػػيرة تتنا ػػب مػػت 

د  ػػى ه ػػت داـ اسلعػػاب د  ػػى ه ػػت داـ اسلعػػاب  صػػائص يامتحاجػػات لحنػػة الدرا ػػةد يذلػػؾ لمػػا حمتيحػػة ال رنػػامج مػػف تنػػيع يتعػػد صػػائص يامتحاجػػات لحنػػة الدرا ػػةد يذلػػؾ لمػػا حمتيحػػة ال رنػػامج مػػف تنػػيع يتعػػد
يحتمحػز ال رنػامج المقتػرح  الاػميؿ يحتمحػز ال رنػامج المقتػرح  الاػميؿ  التريحمحة ياذلؾ مرينتيا ي ػييلتياد يمرالػاة ليامػؿ اسمػف يال ػ مةالتريحمحة ياذلؾ مرينتيا ي ػييلتياد يمرالػاة ليامػؿ اسمػف يال ػ مة
 . . لتر حو الرحاضحة جامعة ازر الاحرلتر حو الرحاضحة جامعة ازر الاحريالتاامؿ يالتيزاف  ى المد مف القلؽ   حد الدرا ة لد  طال ات الحة ايالتاامؿ يالتيزاف  ى المد مف القلؽ   حد الدرا ة لد  طال ات الحة ا

محمددد محمددد لسحمدداحمعأ محمددد محمددد لسحمدداحمعأ  ػػى المجػػاؿ ميػػؿ  ػػى المجػػاؿ ميػػؿ يحيضػػ  العدحػػد مػػف المراجػػت العلمحػػة المت صصػػة يحيضػػ  العدحػػد مػػف المراجػػت العلمحػػة المت صصػػة 
ر)يددش أ محمددد محمددد ر)يددش أ محمددد محمددد كمدداا لسددديخ عبددد لسددرحمخ دكمدداا لسددديخ عبددد لسددرحمخ د( د ( د 6565))  ((٧٠٠٢٧٠٠٢عايدددز عبددد لس زيددز م ددط ع  عايدددز عبددد لس زيددز م ددط ع  

ليمداخ عبدد لس زيدز عبدد لس)هداا ليمداخ عبدد لس زيدز عبدد لس)هداا د د   ((6868))  ((٧٠٠٠٧٠٠٠محم)د لالماعيا طلب   محم)د لالماعيا طلب   (د (د 6464))  ((٧٠٠٢٧٠٠٢لسحماحمع لسحماحمع 
تمقحػػػػؽ ال ػػػػعادة الا صػػػػحة يتمقحػػػػؽ تمقحػػػػؽ ال ػػػػعادة الا صػػػػحة يتمقحػػػػؽ   ( الػػػػى هىمحػػػػة اسناػػػػطة التريحمحػػػػة سنيػػػػا ت ػػػػيـ  ػػػػى( الػػػػى هىمحػػػػة اسناػػػػطة التريحمحػػػػة سنيػػػػا ت ػػػػيـ  ػػػػى33))  ((٧٠٠٢٧٠٠٢  

الماجػات اسن ػانحة  للتع حػر ال ػػ ؽ لػف الػذات لػػدى الطال ػات يت ػالدىـ للػػى تطػيحر صػمتيـ ال دنحػػة الماجػات اسن ػانحة  للتع حػر ال ػػ ؽ لػف الػذات لػػدى الطال ػات يت ػالدىـ للػػى تطػيحر صػمتيـ ال دنحػػة 
يالعقلحة ياذلؾ تر حة انزعااتيـ يه   يـ يت يـ  ى التقلحؿ مف النضب يارتااب الجرائـ ياا  ؿ يالمػد يالعقلحة ياذلؾ تر حة انزعااتيـ يه   يـ يت يـ  ى التقلحؿ مف النضب يارتااب الجرائـ ياا  ؿ يالمػد 

ؽ يالاػعير  الػذنب ي ػذلؾ   رنػامج التػريح  الرحاضػى المقتػرح ؽ يالاػعير  الػذنب ي ػذلؾ   رنػامج التػريح  الرحاضػى المقتػرح مف التيتر العص ى ياااتئاب النز ى يالقلمف التيتر العص ى ياااتئاب النز ى يالقل
 ما حمتيحة مف هناطة ليا دير ىامآ  ػى المػد مػف ىػذة الماػا ت يتا ػب الطال ػات  حمػآ  دنحػة ينز ػحة  ما حمتيحة مف هناطة ليا دير ىامآ  ػى المػد مػف ىػذة الماػا ت يتا ػب الطال ػات  حمػآ  دنحػة ينز ػحة 
ي لقحػػة  ياجتمالحػػة يمعر حػػة يتنمػػى يتطػػير ا صػػحتيـ يتػػؤدى الػػى اا ػػتر او يالرضػػا النز ػػى يتجػػدد ي لقحػػة  ياجتمالحػػة يمعر حػػة يتنمػػى يتطػػير ا صػػحتيـ يتػػؤدى الػػى اا ػػتر او يالرضػػا النز ػػى يتجػػدد 

ياج ػػاتيـد  اسناػػطة التريحمحػػة صػػماـ اسمػػاف يالمصػػؿ الػػيا ى مػػف الملػػؿ ياج ػػاتيـد  اسناػػطة التريحمحػػة صػػماـ اسمػػاف يالمصػػؿ الػػيا ى مػػف الملػػؿ   محػػيتحيـ يمقػػدرتيـ للػػى هداومحػػيتحيـ يمقػػدرتيـ للػػى هداو
يالضحؽ يالقلؽ يالنضب  زحيا حع ر الزرد لف ماالره يهما ح ة يتنطلػؽ طا اتػو يتظيػر مياى ػة يتنمػي يالضحؽ يالقلؽ يالنضب  زحيا حع ر الزرد لف ماالره يهما ح ة يتنطلػؽ طا اتػو يتظيػر مياى ػة يتنمػي 

 ((٤٣٤٣::  33( ) ( ) ٣٤٣٤::6868() () ٧٥٧٥::  6464( )( )٤٣٤٣::  6565طحب )طحب ) لياة  ى اتجاه  لياة  ى اتجاه   معليماتو يتت ير اتجاىاتة ي تنحرمعليماتو يتت ير اتجاىاتة ي تنحر

د مػػػف هىػػػداؼ ممار ػػػة ال ػػػرامج د مػػػف هىػػػداؼ ممار ػػػة ال ػػػرامج   ((20002000أحمدددد لسزيدددات )أالدددام  ريددداض  أحمدددد لسزيدددات )أالدددام  ريددداض  امػػػا حػػػذار اػػػؿ مػػػف امػػػا حػػػذار اػػػؿ مػػػف 
الرحاضحة التريحمحة  أ الت لص مف الضػنيط العصػ حة يالنز ػحة يمػاات القلػؽ التػأ حتعػرض ليػا الزػرد الرحاضحة التريحمحة  أ الت لص مف الضػنيط العصػ حة يالنز ػحة يمػاات القلػؽ التػأ حتعػرض ليػا الزػرد 

   ((45:645:6نتحجة همراض العصر.)نتحجة همراض العصر.)
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كمداا لسدديخ عبدد لسدرحمخ أ أمديخ أند)لر لس د)سي كمداا لسدديخ عبدد لسدرحمخ أ أمديخ أند)لر لس د)سي ( د ( د 6767))  ((20042004محمد عدادا  طداا  محمد عدادا  طداا  يحاحر يحاحر 
هف اسناػػطة التريحمحػػة مػػف الجانػػب النز ػػأ ىػػػأ مالػػة مػػف نز ػػحة تصػػامب الزػػرد لنػػػد هف اسناػػطة التريحمحػػة مػػف الجانػػب النز ػػأ ىػػػأ مالػػة مػػف نز ػػحة تصػػامب الزػػرد لنػػػد   ((6464))  ((20012001  

ممار تو لنااط ممتت  ناو يمف اسىداؼ اس ا حة التأ حن نأ هف تمقؽ النااط التريحمأ هىػدا ًا نز ػحة ممار تو لنااط ممتت  ناو يمف اسىداؼ اس ا حة التأ حن نأ هف تمقؽ النااط التريحمأ هىػدا ًا نز ػحة 
لطػػاو الزػػرد الزرصػػة للػػت لص مػػف ريا ػػب التعػػ لطػػاو الزػػرد الزرصػػة للػػت لص مػػف ريا ػػب التعػػيىػػأ احجػػاد مالػػة التػػيازف النز ػػأ ياليػػديو العصػػ أ يا  ب ب يىػػأ احجػػاد مالػػة التػػيازف النز ػػأ ياليػػديو العصػػ أ يا 

النز ػػأ ديالتنلػػب للحيػػا د يحنػػتج لػػف ممار ػػو اسناػػطة التريحمحػػة  ػػاليجيد الطحػػب  ػػأ المحػػاة يالاػػعير النز ػػأ ديالتنلػػب للحيػػا د يحنػػتج لػػف ممار ػػو اسناػػطة التريحمحػػة  ػػاليجيد الطحػػب  ػػأ المحػػاة يالاػػعير 
  اسجادة ياسنجاز يالق يؿ يالنجاح .  اسجادة ياسنجاز يالق يؿ يالنجاح . 

يحر  ال اميحف هف  رنامج تريحمأ رحاضأ  هد  الأ مديث  ػريؽ  ػحف  حا ػات الدرا ػة الق لحػة يحر  ال اميحف هف  رنامج تريحمأ رحاضأ  هد  الأ مديث  ػريؽ  ػحف  حا ػات الدرا ػة الق لحػة 
 حة مما هد  الأ يجػيد  ػريؽ ذات دالػة امصػائحة  ػحف  حة مما هد  الأ يجػيد  ػريؽ ذات دالػة امصػائحة  ػحف يال عدحة يذلؾ  أ القلؽ لمجميلة الدرا ة اا ايال عدحة يذلؾ  أ القلؽ لمجميلة الدرا ة اا ا

 القحاس الق لأ يال عد   أ القلؽ لصال  القحاس ال عد  .القحاس الق لأ يال عد   أ القلؽ لصال  القحاس ال عد  .

تهداني عبدلسالد"  محمددد تهداني عبدلسالد"  محمددد ( د ( د 6464))  ((20172017محمدد لسحمداحمي أ)سيدد أحمدد عبدد لسدرلزق  محمدد لسحمداحمي أ)سيدد أحمدد عبدد لسدرلزق  يحاػحر يحاػحر 
لجامعػات يححرىػا  لجامعػات يححرىػا  ( الأ هىمحة تياجد ال رامج التريحمحة  أ المؤ  ات التعلحمحة االمدارس يا( الأ هىمحة تياجد ال رامج التريحمحة  أ المؤ  ات التعلحمحة االمدارس يا44))  ((20012001  

محػػث هف للمؤ  ػػات التعلحمحػػة دير  ػػأ التر حػػة لي ػػت الزػػراغ متػػأ حماػػف الطال ػػات مػػف  ػػ ؿ ا ػػت داـ محػػث هف للمؤ  ػػات التعلحمحػػة دير  ػػأ التر حػػة لي ػػت الزػػراغ متػػأ حماػػف الطال ػػات مػػف  ػػ ؿ ا ػػت داـ 
اسناػػػطة التريحمحػػػة يممار ػػػتيا  ػػػأ هي ػػػات الزػػػراغ يالعمػػػؿ للػػػأ تنمحتيػػػا دياػػػذلؾ تعػػػدحؿ  ػػػليؾ ىػػػؤاو اسناػػػطة التريحمحػػػة يممار ػػػتيا  ػػػأ هي ػػػات الزػػػراغ يالعمػػػؿ للػػػأ تنمحتيػػػا دياػػػذلؾ تعػػػدحؿ  ػػػليؾ ىػػػؤاو 

مػػاجتيـ ياس ػػتزادة  مػػف مػػاجتيـ ياس ػػتزادة  مػػف الطال ػػات مػػف  ػػ ؿ الممار ػػة ليػػذه اسناػػطة  يػػى تعمػػؿ للػػأ ااػػ اع محػػيليـ ي الطال ػػات مػػف  ػػ ؿ الممار ػػة ليػػذه اسناػػطة  يػػى تعمػػؿ للػػأ ااػػ اع محػػيليـ ي 
 ((495495: : 44( ) ( ) 464،463464،463: : 6464طا ات اؿ الطال ات  أ  دمة المجتمت يتنمحة ال حئة .  )طا ات اؿ الطال ات  أ  دمة المجتمت يتنمحة ال حئة .  )

هف التريح  الرحاضأ حعد   ناطتة المتعددة يالمتنيلة ه ضؿ هف التريح  الرحاضأ حعد   ناطتة المتعددة يالمتنيلة ه ضؿ   ((20002000ع ت عبد لسال"   ع ت عبد لسال"   يتذار يتذار 
دلػذلؾ د ػؿ التػريح  دلػذلؾ د ػؿ التػريح  الي ائؿ للأ اسط ؽ لانؿ هي ات الزراغ المتزاحدة يالنامحة  أ مجتمعنا المعاصػر الي ائؿ للأ اسط ؽ لانؿ هي ات الزراغ المتزاحدة يالنامحة  أ مجتمعنا المعاصػر 

ضمف ن حج النظـ ااجتمالحة التأ حت لؼ منيا المجتمت ي ػده اسىتمػاـ  ػو ا مػد مظػاىر المضػارة للزػرد ضمف ن حج النظـ ااجتمالحة التأ حت لؼ منيا المجتمت ي ػده اسىتمػاـ  ػو ا مػد مظػاىر المضػارة للزػرد 
لما لو مف دير ىػاـ  ػأ تمقحػؽ التػيازف  ػحف العمػؿ يالرامػة مػف لنائػو يلمػا لػو مػف ا ػيامات  ػأ تمقحػؽ لما لو مف دير ىػاـ  ػأ تمقحػؽ التػيازف  ػحف العمػؿ يالرامػة مػف لنائػو يلمػا لػو مػف ا ػيامات  ػأ تمقحػؽ 

 ((5656::  99 زحؼ مف القلؽ يالضنيط النز حة ) زحؼ مف القلؽ يالضنيط النز حة )ال عادة لإلن اف يالتال عادة لإلن اف يالت

الػػأ ا ػػت داـ  ػػرامج التػػريح  الرحاضػػأ يمػػػا الػػأ ا ػػت داـ  ػػرامج التػػريح  الرحاضػػأ يمػػػا   ((20122012زينددا لسجبددد)ر   زينددا لسجبددد)ر   امػػا تاػػحر نتػػائج درا ػػة امػػا تاػػحر نتػػائج درا ػػة 
تمتيحػة مػػف تمرحنػػات يهناػطة تريحمحػػة يتمرحنػػات ا ػػتر او منظمػة ت ػػالد  ػػأ المػد يالتقلحػػؿ مػػف م ػػتي  تمتيحػة مػػف تمرحنػػات يهناػطة تريحمحػػة يتمرحنػػات ا ػػتر او منظمػة ت ػػالد  ػػأ المػد يالتقلحػػؿ مػػف م ػػتي  

 القلؽ.القلؽ.
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  ي يػذا حتمقػؽ صػمة  ػػرض الدرا ػة الػذ  حػػنص للػأ :  تيجػد  ػػريؽ ذات دالػة امصػائحة  ػػحفي يػذا حتمقػؽ صػمة  ػػرض الدرا ػة الػذ  حػػنص للػأ :  تيجػد  ػػريؽ ذات دالػة امصػائحة  ػػحف 
متي ػػػطأ القحا ػػػححف الق لػػػأ يال عػػػد   ػػػأ مقحػػػاس القلػػػؽ لصػػػال  القحػػػاس ال عػػػد  لطال ػػػات الحػػػة التر حػػػة متي ػػػطأ القحا ػػػححف الق لػػػأ يال عػػػد   ػػػأ مقحػػػاس القلػػػؽ لصػػػال  القحػػػاس ال عػػػد  لطال ػػػات الحػػػة التر حػػػة 

 الرحاضحة جامعة ازر الاحر.الرحاضحة جامعة ازر الاحر.
 قائمة املراجع

 أوال : املراجع العربَة 
 لحمد  اسد لسزيات )أالام  رياض  .1

 8111   )  
 ..الصمة الرحاضحة ددار الزار العر أ دالقاىرةالصمة الرحاضحة ددار الزار العر أ دالقاىرة :

لسبطرل)  أمحمد أماني مت)سي   .2
  (   8102  عبد لس زيز ال"م 

مقدمػػػػػة  ػػػػػأ التػػػػػريح  يه ػػػػػات الزػػػػػراغ دمػػػػػاىأ للناػػػػػر مقدمػػػػػة  ػػػػػأ التػػػػػريح  يه ػػػػػات الزػػػػػراغ دمػػػػػاىأ للناػػػػػر  :
 ..يالتيزحت داا اندرحة يالتيزحت داا اندرحة 

 ليماخ عبد لس زيز عبد لس)هاا   .3
 8102   )  

التػػػػريح  يتعػػػػدحؿ  ػػػػليؾ هطزػػػػاؿ الاػػػػيارع د مؤ  ػػػػة التػػػػريح  يتعػػػػدحؿ  ػػػػليؾ هطزػػػػاؿ الاػػػػيارع د مؤ  ػػػػة  :
 ..لالـ الرحاضحة للنار د اا اندرحة لالـ الرحاضحة للنار د اا اندرحة 

التػػػػريح  يالتر حػػػػة التريحمحػػػػة د دار الزاػػػػر العر ػػػػأ د التػػػػريح  يالتر حػػػػة التريحمحػػػػة د دار الزاػػػػر العر ػػػػأ د  :  (   8110  تهاني عبد لسال"   .4
 ..القاىرة القاىرة 

 حامد عبد لسال"  زهرلخ  .5
 0117   )  

الصػػػػمة النز ػػػػحة يالعػػػػ ج النز ػػػػأ دالط عػػػػة اليانحػػػػة الصػػػػمة النز ػػػػحة يالعػػػػ ج النز ػػػػأ دالط عػػػػة اليانحػػػػة  :
 ..دالقاىرة دلالـ الاتبدالقاىرة دلالـ الاتب

هير  رنامج مقترح لتمرحنات اا تر او ل زحؼ اليزف هير  رنامج مقترح لتمرحنات اا تر او ل زحؼ اليزف  : (     8108  زينا حالخ لسجب)ر   .6
للمػػػػػد يالتقلحػػػػػؿ مػػػػػف لامػػػػػؿ القلػػػػػؽ لػػػػػد  المصػػػػػا ات للمػػػػػد يالتقلحػػػػػؿ مػػػػػف لامػػػػػؿ القلػػػػػؽ لػػػػػد  المصػػػػػا ات 
 ال دانػػػػو د مجلػػػػة القاد ػػػػحة لنلػػػػـي التر حػػػػة الرحاضػػػػحة  ال دانػػػػو د مجلػػػػة القاد ػػػػحة لنلػػػػـي التر حػػػػة الرحاضػػػػحة 

 ..د ندادد نداد  11العددالعدد  1212د المجلد د المجلد 3535
 الها  عبد لسحلي  محمد  .7

 8181   )   
 رنامج تريحمأ لت زحؼ  لؽ الػيادة لػد  الميامػؿ د  رنامج تريحمأ لت زحؼ  لؽ الػيادة لػد  الميامػؿ د  :

ا ػػػػػػحيط لعلػػػػػػػـي ي نػػػػػػيف التر حػػػػػػة الرحاضػػػػػػػحة  ا ػػػػػػحيط لعلػػػػػػػـي ي نػػػػػػيف التر حػػػػػػة الرحاضػػػػػػػحة    المجلػػػػػػةالمجلػػػػػػة
 ..5454دجامعة ه حيط د العدد دجامعة ه حيط د العدد 

مػػػػػػػػد ؿ التػػػػػػػػريح  د دار الي ػػػػػػػػاو للط الػػػػػػػػة يالناػػػػػػػػر مػػػػػػػػد ؿ التػػػػػػػػريح  د دار الي ػػػػػػػػاو للط الػػػػػػػػة يالناػػػػػػػػر  :  (   8112  طه عبد لسرحي  طه  .8
   ..دا اندرحةدا اندرحة

ااتجاىػػات المدحيػػة  ػػأ التػػريح  دمجلػػة الحػػة التر حػػة ااتجاىػػات المدحيػػة  ػػأ التػػريح  دمجلػػة الحػػة التر حػػة  : ع ت م تار عبد لسال"   .9
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 ..الرحاضحة دجامعة مليف الرحاضحة دجامعة مليف    (   8111 
 علي عمر بخ لس طاا  .10

 8112   )   
تػػػػػػػػ يحر ال ػػػػػػػػيؼ يالقلػػػػػػػػؽ للػػػػػػػػأ  عػػػػػػػػض المتنحػػػػػػػػرات تػػػػػػػػ يحر ال ػػػػػػػػيؼ يالقلػػػػػػػػؽ للػػػػػػػػأ  عػػػػػػػػض المتنحػػػػػػػػرات  :

الز ػػػػحيليجحة ي ػػػػرلة الػػػػتعلـ الم تػػػػدئحف  ػػػػأ رحاضػػػػة الز ػػػػحيليجحة ي ػػػػرلة الػػػػتعلـ الم تػػػػدئحف  ػػػػأ رحاضػػػػة 
حيص د ر الة ماجت حر ححػر مناػيرة دجامعػة  نػاه حيص د ر الة ماجت حر ححػر مناػيرة دجامعػة  نػاه 

 ..ال يحس ال يحس 
كماا لسديخ عبد لسرحمخ أ أميخ   .11

  (   8110  أن)لر لس )سي
  –التػػػػػػػػػريح  يهي ػػػػػػػػػات الزػػػػػػػػػراغ )التػػػػػػػػػارحر يالزل ػػػػػػػػػزة التػػػػػػػػػريح  يهي ػػػػػػػػػات الزػػػػػػػػػراغ )التػػػػػػػػػارحر يالزل ػػػػػػػػػزة  :

د دار د دار   22طط  الر ػػػػػػػػػامج يااناػػػػػػػػػطة(الر ػػػػػػػػػامج يااناػػػػػػػػػطة(  –ااجتمالحػػػػػػػػػات ااجتمالحػػػػػػػػػات 
 ..الزار العر أ للنار يالتيزحت د القاىرة الزار العر أ للنار يالتيزحت د القاىرة 

كماا لسديخ عبد لسرحمخ در)يش   .12
  (   8117  أ محمد لسحماحمع

دمراػػػز دمراػػػز   33ريحػػة لصػػػرحة للتػػػريح  يه ػػايت الزػػػراغ دطريحػػة لصػػػرحة للتػػػريح  يه ػػايت الزػػػراغ دط :
 ..الاتاب للنارد القاىرة الاتاب للنارد القاىرة 

 كماا محمد لسالمن)د   .13
 8112   )   

التػػريح  يهي ػػات الزػػراغ دمط عػػة الزر ػػاف دالمنصػػيرة التػػريح  يهي ػػات الزػػراغ دمط عػػة الزر ػػاف دالمنصػػيرة  :
.. 

محمد لسحماحمي أ)سيد أحمد عبد   .14
  (   8107  لسرلزق

التنائة ااجتمالحة يالتر حة مف هجؿ التريح  دمراز التنائة ااجتمالحة يالتر حة مف هجؿ التريح  دمراز  :
 ..الاتاب المدحث دالقاىرة الاتاب المدحث دالقاىرة 

محمد لسحماحمي   .15
  (   8117  )عايدزعبدلس زيز

د مراػز الاتػاب د مراػز الاتػاب   44التريح   حف النظرحة يالتط حؽ ط التريح   حف النظرحة يالتط حؽ ط  :
 ..للنار د القاىرةللنار د القاىرة

مػػد ؿ  ػػػأ للػػػـ الػػػنزس الرحاضػػػأ دالط عػػػة ال اد ػػػة مػػد ؿ  ػػػأ للػػػـ الػػػنزس الرحاضػػػأ دالط عػػػة ال اد ػػػة  :  (   8112  محمد حالخ ع")   .16
 ..  ددار الاتاب للنار يالتيزحت دالقاىرةددار الاتاب للنار يالتيزحت دالقاىرة

د مات ة القاىرة المدحية د د مات ة القاىرة المدحية د   النااط التريحمأ ي رامجةالنااط التريحمأ ي رامجة :  (   8112  محمد عادا  طاا  .17
 ..القاىرة القاىرة 

 محم)د إالماعيا طلب   .18
 8101   )  

 ػػػػػػػحايليجحة التػػػػػػػػريح  يهي ػػػػػػػات الزػػػػػػػػراغ دا ػػػػػػػػ محؾ  ػػػػػػػحايليجحة التػػػػػػػػريح  يهي ػػػػػػػات الزػػػػػػػػراغ دا ػػػػػػػػ محؾ  :
 ..دجرا حؾدالقاىرةدجرا حؾدالقاىرة

 مرل  محمد لحمد لساليد   .19
 8102   )  

 رنػػػامج اراػػػاد  رحاضػػػأ لمياجيػػػة مػػػدة القلػػػؽ لػػػد   رنػػػامج اراػػػاد  رحاضػػػأ لمياجيػػػة مػػػدة القلػػػؽ لػػػد   :
 عػػض مرضػػأ  ػػرطاف اليػػد   مراػػز اايراـ جامعػػة  عػػض مرضػػأ  ػػرطاف اليػػد   مراػػز اايراـ جامعػػة 
المنصيرةدر الة داتػيراة دححػر مناػيرة دالحػة التر حػة المنصيرةدر الة داتػيراة دححػر مناػيرة دالحػة التر حػة 

 ..الرحاضحة دجامعة اا اندرحة الرحاضحة دجامعة اا اندرحة 
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تقػػيحـ ال ػػرامج التريحمحػػة  ػػأ دير الم ػػنف  مما ظػػة تقػػيحـ ال ػػرامج التريحمحػػة  ػػأ دير الم ػػنف  مما ظػػة  :   (   8112  نهل  لبرلهي   .20
اس ػػػػاندرحة در ػػػػالة داتػػػػيراة دححػػػػر مناػػػػيرة د الحػػػػة اس ػػػػاندرحة در ػػػػالة داتػػػػيراة دححػػػػر مناػػػػيرة د الحػػػػة 

 ..التر حة الرحاضحة لل نات د جامعة اس اندرحة التر حة الرحاضحة لل نات د جامعة اس اندرحة 
 لساليد لبرلهي نهل  مت)سي   .21

 8107   )  
 
 

 رنػامج تريحمػأ للت زػؼ مػػف مػدة الضػنيط النز ػػحة  رنػامج تريحمػأ للت زػؼ مػػف مػدة الضػنيط النز ػػحة  :
لػػػػػػػد  الم ػػػػػػػنحف  مما ظػػػػػػػة اا ػػػػػػػاندرحة د المػػػػػػػؤتمر لػػػػػػػد  الم ػػػػػػػنحف  مما ظػػػػػػػة اا ػػػػػػػاندرحة د المػػػػػػػؤتمر 
الػػػػػديلأ لالحػػػػػة التر حػػػػػة الرحاضػػػػػحة لل نػػػػػات د جامعػػػػػة الػػػػػديلأ لالحػػػػػة التر حػػػػػة الرحاضػػػػػحة لل نػػػػػات د جامعػػػػػة 

 ..1818اا اندرحة ر ـ اا اندرحة ر ـ 
 ثانَا : املراجع األجنبَة

22.  Yariagadda,et,el 

(20044) 
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,discovery publishing house,new deil6 

 
تيدؼ الدرا ة الأ التعرؼ للأ مد   ت يحر  رنامج تريحمأ رحاضأ يت يحره للأ القلؽ تيدؼ الدرا ة الأ التعرؼ للأ مد   ت يحر  رنامج تريحمأ رحاضأ يت يحره للأ القلؽ مل ص لسبحث: مل ص لسبحث: 

لػد  طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػحة جامعػػة ازػػر الاػػحر د يا ػت داـ ال ػػاميحف المػػنيج التجرح ػػأ لمنا ػػ تو لػد  طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػحة جامعػػة ازػػر الاػػحر د يا ػت داـ ال ػػاميحف المػػنيج التجرح ػػأ لمنا ػػ تو 
ر يال ػػال  ر يال ػػال  لط حعحػػو ىػػذا الدرا ػػة دتػػـ اجػػراو الدرا ػػة للػػأ طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػحلط حعحػػو ىػػذا الدرا ػػة دتػػـ اجػػراو الدرا ػػة للػػأ طال ػػات الحػػة التر حػػة الرحاضػػحة جامعػػة ازػػر الاػػح

( طال ػػة مػػػف مجتمػػت الدرا ػػة ديتػػػـ  نػػاو مقحػػاس القلػػػؽ لػػد  طال ػػات الحػػػة التر حػػة الرحاضػػػحة ( طال ػػة مػػػف مجتمػػت الدرا ػػة ديتػػػـ  نػػاو مقحػػاس القلػػػؽ لػػد  طال ػػات الحػػػة التر حػػة الرحاضػػػحة 3030 ياميػػا ) ياميػػا )
( ل ػارة  ػأ صػيرتو الم دئحػة ي عػد لرضػة للػأ ال  ػراو ( ل ػارة  ػأ صػيرتو الم دئحػة ي عػد لرضػة للػأ ال  ػراو 2727جامعة ازر الاحر ي المقحاس حمتيى للػأ )جامعة ازر الاحر ي المقحاس حمتيى للػأ )

لتريحمػػػأ الرحاضػػػأ لتريحمػػػأ الرحاضػػػأ ( ل ػػػارة لمقحػػػاس القلػػػؽد يتػػػـ تط حػػػؽ ال رنػػػامج ا( ل ػػػارة لمقحػػػاس القلػػػؽد يتػػػـ تط حػػػؽ ال رنػػػامج ا2525المت صصػػػحف تػػػـ التيصػػػؿ الػػػأ )المت صصػػػحف تػػػـ التيصػػػؿ الػػػأ )
يمػػػدة يمػػػدة   2424المقتػػػرح يالماػػػيف مػػػف االعػػػاب ي اسناػػػطة التريحمحػػػة يتػػػـ تيزحػػػت ممتيحػػػات ال رنػػػامج للػػػأ المقتػػػرح يالماػػػيف مػػػف االعػػػاب ي اسناػػػطة التريحمحػػػة يتػػػـ تيزحػػػت ممتيحػػػات ال رنػػػامج للػػػأ 

تريحمحة يتـ تط حقيا للأ مدار ي ية هاير يتـ تط حػؽ ال رنػامج المقتػرح  للػأ لحنػة الدرا ػة اا ا ػحة تريحمحة يتـ تط حقيا للأ مدار ي ية هاير يتـ تط حػؽ ال رنػامج المقتػرح  للػأ لحنػة الدرا ػة اا ا ػحة 
ـ د ي ػد هظيػرت نتػائج ـ د ي ػد هظيػرت نتػائج 20212021//22//11الػأ الػأ   20202020//1111//22مف طال ات الحة التر حة الرحاضحة  أ الزتػرة مػف مف طال ات الحة التر حة الرحاضحة  أ الزتػرة مػف 

الدرا ة هف ىناؾ  ريؽ ذات دالة امصائحة  حف متي طأ القحا ححف الق لأ ي ال عد  للى مقحاس القلؽ الدرا ة هف ىناؾ  ريؽ ذات دالة امصائحة  حف متي طأ القحا ححف الق لأ ي ال عد  للى مقحاس القلؽ 
لصال  القحاس ال عد  ي ىػي نػاتج لػف اساػتراؾ  ػى ال رنػامج التريحمػأ الرحاضػأ المقتػرح ي الػذ  اػاف لصال  القحاس ال عد  ي ىػي نػاتج لػف اساػتراؾ  ػى ال رنػامج التريحمػأ الرحاضػأ المقتػرح ي الػذ  اػاف 

 ة التر حة الرحاضحة جامعة ازرالاحر .ة التر حة الرحاضحة جامعة ازرالاحر .لو ت يحر احجا أ  أ المد مف القلؽ لد  طال ات الحلو ت يحر احجا أ  أ المد مف القلؽ لد  طال ات الح
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The study aims to identify the extent of the impact of a sports ecreational 

program and its effect on anxiety among the students of the Faculty of 

Physical Education, Kafr El-Sheikh University , The researcher used the 

experimental method for its relevance to the nature of this study. The study 

was conducted on the students of the Faculty of Physical Education, Kafr El-

Sheikh University, which consist of 30 students from the community  The 

study, and the anxiety scale was built for the female students of the Faculty of 

Physical Education, Kafr El-Sheikh University, and this scale aims to identify 

the anxiety that appears on the students in order to alleviate it through a sports 

recreational program, and the scale contains27 phrases in its initial form and 

after it is exposed to the specialized experts  A total of 25 statements were 

made for the anxiety scale. 

The results of the study showed that there are statistically significant 

differences between the mean of the two measurements, tribal and remote, on 

the anxiety scale in favor of the post measurement, which is the result of 

participating in the proposed sports recreational program, which had a positive 

effect in reducing anxiety among female students of the Faculty of Physical 

Education, Kafrelsheikh University 


